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Resumé 
Titel: “Du er hermed erklæret egnet!” - Et bachelorprojekt om ukomplicerede gravides 

oplevelse af sårbarhedsscreening. 

Beskrivelse af problemfelt: Ved fødselshjælpsplanen 2016 er det besluttet at øge fokus på 

opsporing af sårbarhed, hvorfor sårbarhedsscreening af gravide blev implementeret i Region 

Nordjylland i år 2017. Der foreligger ingen viden omkring, hvordan sårbarhedsscreening 

opleves af ukomplicerede gravide. Det findes derfor relevant at undersøge dette, og hvorvidt 

jordemoderen kan sundhedsfremme og forebygge i relation hertil. 

Problemformulering: Hvordan oplever ukomplicerede gravide sårbarhedsscreening, og 

hvorvidt kan jordemoderen sundhedsfremme og forebygge i relation hertil? 

Kort beskrivelse af teori og metode: I projektet inddrages egen empiri gennem 

semistrukturerede interview. Ydermere inddrages eksisterende teori fremfundet ved 

litteratursøgning. Projektet tager afsæt i en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang. 

Resultat af analysen: Ved analyse af egen empiri er det fundet, at de ukomplicerede gravides 

oplevelser kan beskrives ud fra temaerne: Utilstrækkelig information, psykolog, relation til 

jordemoderen, refleksivt udbytte, meningsfuldhed ved screeningen og test af forældreevne. 

Overordnet er de gravide positive overfor sårbarhedsscreeningen, men der ses dog undren og 

udfordringer i relation hertil. Ydermere er den patogenetiske model og den salutogenetiske 

model fundet at kunne anvendes af jordemoderen til at arbejde sundhedsfremmende og 

forebyggende. 

Diskussion af resultater: De ukomplicerede gravides oplevelser af screeningen diskuteres op 

imod den patogenetiske model og den salutogenetiske model for derigennem at besvare, 

hvorvidt jordemoderen kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende. Jordemoderen 

anvender overordnet en forebyggende indsats, mens der ses et behov for en 

sundhedsfremmende indsats.  

Konklusion: Sårbarhedsscreeningens formål og indhold vurderes at tage udgangspunkt i 

patogenetiske og salutogenetiske fokuspunkter, hvorfor jordemoderen kan anvende screeningen 

sundhedsfremmende og forebyggende. Ud fra viden om de gravides oplevelser kan 

jordemoderen arbejde sundhedsfremmende og forebyggende gennem relationsdannelse, 

undgåelse af stempling og individuelt informationsniveau. Screeningens nuværende rammer 

appellerer primært til en forebyggende indsats. 
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Abstract 
Title: “You Are Hereby Approved!” - A bachelor project about uncomplicated pregnant 

women’s experience of vulnerability screening. 

Description of background: Due to the plan of midwifery 2016 it is decided to increase the 

focus on tracing vulnerability. For this reason, vulnerability screening was implemented in the 

region of Northern Jutland in 2017. There is no evidence of how uncomplicated women 

experience vulnerability screening. Therefore, it is deemed necessary to explore their 

experiences and whether midwives can promote health and prevent disease in addition to this. 

Hypothesis: How do uncomplicated pregnant women experience vulnerability screening and 

whether midwives can promote health and prevent disease in addition to this? 

Short description of theory and methods: Based on a phenomenological-hermeneutic 

approach, this project includes self-empiricism through semi-structured interviews, as well as 

existent theories found through literary research.  

Results: By analysis of self-empiricism, it is found that the uncomplicated pregnant women’s 

experiences can be described from the following themes: Insufficient information, 

psychologist, relationship to the midwife, reflective outcome, meaningfulness regarding the 

screening and test of parenting. Overall, pregnant women hold vulnerability screening in 

positive regard. However, wonders and challenges are described as well. Furthermore, the 

pathogenetic model and the salutogenetic model are found useful to the midwife for health 

promotion and prevention of disease. 

Discussion: The uncomplicated women’s experiences of the screening is discussed in the 

setting of the pathogenetic model and the salutogenic model to understand whether midwives 

can promote health and prevent disease. For the time being, the midwife mainly uses a 

preventing effort while a need for health promotion is discovered. 

Conclusion: The aim and contents of the vulnerability screening are assumedly based on 

pathogenetic and salutogenetic principles. The midwife can therefore use the screening to 

promote health and prevent diseases. From the knowledge of the pregnant women’s 

experiences, the midwife can promote health and prevent disease through edifying a 

relationship to the women, avoiding stamping and adjusting individual information. The current 

setting of the screening primarily encourages to a preventing effort. 
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1.0 Indledning 
Ved fødselshjælpsplanen 2016 blev det vedtaget at sætte øget fokus på opsporing af sårbarhed 

i Region Nordjylland (Region Nordjylland 2017). I denne sammenhæng blev der pr. 1. 

november 2017 implementeret en sårbarhedsscreening med formål at opspore sårbarhed 

systematisk og derved kunne yde en tidlig indsats. Forud for dette har Hjørring Kommune fra 

år 2013 - 2016 udført pilotprojektet “Kom Godt I Gang” med formål at udvikle og afprøve et 

screeningsværktøj til opsporing af sårbare gravide og styrke differentieret indsatser i 

svangreomsorgen. Ligeledes var formålet at øge det tværsektorielle samarbejde omkring 

sårbarhed og sikre kontinuitet (Buhelt & Bøgh Kristensen [Ingen dato]). Fra projektet 

konkluderes det, at de gravide tager imod et systematisk tilbud i større udstrækning end før. 

Dette mindsker ulighed i sundhed og forbedre fødselsoutcomes. Da man derigennem fandt en 

forbedret indsats overfor sårbare familier, blev sårbarhedsscreeningen udvidet til hele regionen. 

Screeningen anvendes under 1. jordemoderkonsultation. Jf. pkt. 2.1 i Vejledning om 

jordemoderens virksomhedsområde, som udspringer af Autorisationsloven (LBK nr. 1141 af 

13/09/2018), må jordemoderen opspore risikosvangerskaber og udføre behovsundersøgelser 

(VEJ nr. 151 af 08/08/2001). Opsporing af risikosvangerskaber, som screeningen anvendes som 

middel til, lægger derfor inden for jordemoderens ansvars- og kompetenceområde. 

Opsporingen udspringer gennem et systematisk interview, som benyttes til alle gravide. Under 

screeningen stiller jordemoderen spørgsmål, der kan have betydning ift. sårbarhed, herunder 

udfordringer ved relationer, risikoadfærd i familien, fysiske og psykiske sygdomsudfordringer, 

nuværende eller tidligere spiseforstyrrelser, etnicitet, uønsket alene under graviditeten og andre 

særlige udfordringer (Region Nordjylland 2017). Hvis jordemoderen ud fra dialogen skønner, 

at den gravide eller parret har brug for særlig støtte, iværksættes denne gennem tværfagligt 

samarbejde med sundhedsplejersken via en teamsamtale (Ibid.). 

 

Med praktikplads på Aalborg Universitetshospital har vi begge anvendt screeningen i praksis. 

Vi har oplevet, at sårbarhedsscreeningen modtages forskelligt blandt de gravide. Vi har erfaret, 

at screeningen ofte medfører en styrket relation mellem kvinden og jordemoderen. Den åbner 

op for kvindens livshistorie og giver mulighed for at indgå i en dialog omkring centrale 

aspekter. Ydermere skaber den et større fokus på vigtigheden af opsporing af sårbarhed, således 

den relevante omsorg kan ydes for den enkelte kvinde. Vi oplever, at kvinderne generelt åbner 

op og er engageret i dialogen. Dog har vi ligeledes erfaret konkrete episoder, hvor 

sårbarhedsscreeningen har medført negative tilbagemeldinger fra gravide. Vi har oplevet en 
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kvinde, som har givet udtryk for, at sårbarhedsscreeningen overskred grænsen af privathed. 

Under samtalen fornemmede vi ikke, at hun fandt spørgsmålene for nærgående, og vi havde 

selv en oplevelse af en givende dialog. Under 2. jordemoderkonsultation udtrykte hun dog stor 

utilfredshed ved den foregående samtale og fandt den for udspørgende og irrelevant. Ydermere 

har vi oplevet en kvinde, hvor sårbarhedsscreeningens fokus medførte en nyopstået tvivl på 

egne evner i moderskabet, og hun tolkede samtalen som en skildring af, at hun ikke havde 

samme forudsætning som andre for at blive en god mor. Kvinden har efterfølgende stillet sig 

undrende overfor, at vi stiller så personlige spørgsmål, men at der ikke kommer opfølgning på 

disse ved efterfølgende konsultationer. Hun følte, at hun havde ytret meget uden, at det fik 

nogen fremadrettet betydning. Vi har oplevet, at dette dilemma diskuteres i frokoststuen blandt 

jordemødrene, hvor mange har oplevet eksempler på negative tilbagemeldinger på screeningen. 

 

Sårbarhedsscreeningen og dens anvendelse kan ses i et bredere perspektiv ift. 

svangreomsorgen. Målet med svangreomsorgen er, at graviditet, fødsel og barsel skal opleves 

som en sammenhængende, naturlig livsproces, hvor kvinden kan opnå personlig udvikling og 

finder tryghed herved (SST 2013). Som jordemoder er man underlagt sundhedsloven og har 

heraf jf. §1 et mål om at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende (LBK nr. 191 af 

28/02/2018). Ved sundhedsfremmende indsatser ønskes det at fremme sundhed ved styrkelse 

af individets ressourcer, mens forebyggende indsatser fokuserer på forebyggelse af sygdom 

(Simovska 2012). En sundhedsfremmende og forebyggende indsats skønnes nødvendig i 

relation til sårbarhed, da en graviditet medfører en forventet sårbar tilstand, hvilket giver 

mulighed for personlig udvikling (Brodén 2004). Den gravide kan dog være sårbar i en sådan 

grad, at der opstår risiko for en lang række komplikationer, herunder bl.a. lav fødselsvægt, 

morbiditet hos mater og barn, kompliceret tilknytning, besværet mentalisering og kompliceret 

familiedannelse på baggrund af egen opvækst (Sandbjerg 2014). Sårbarhedsscreeningen 

anvendes som middel til at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende ift. sårbarhed. Dog 

kan man stille sig undrende overfor, om den kan have konsekvenser for de gravide. 

Sundhedsstyrelsen skitserer, at der kan opstå en række skadevirkninger for individet som følge 

af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. De nævner bl.a. bekymringsskabelse, 

sygeliggørelse, patientgørelse, stigmatisering og medikalisering (SST 2009). Deltagelse i en 

screening kan ligeledes medføre psykiske påvirkninger og sygeliggørelse uanset den screenedes 

sundhedstilstand (SST 2014). Screening har til formål at opspore præsymptomatisk sygdom, 

som er uerkendt for individet. Den medfører en risikovurdering, som skal medvirke til at 
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opspore sygdom i tidlige stadier. Screeningsprogrammer anvendes rutinemæssigt med mål om 

at beskytte den enkelte mod sygdom (Andersson 2006). Ved brug af screening kan der opstå et 

dilemma, idet sensitiviteten og specificiteten ved en screening ikke altid er høj, hvorfor 

udfaldene af screeningen til tider vil være fejlagtige. For den ukomplicerede gravide kan 

deltagelse i screeningen medføre et falsk positivt svar (SST 2014), hvor hun gennem dialogen 

kommer til at fremstå sårbar, selvom hun reelt ikke er det. Her kunne der fx være tale om en 

sårbarhed, som ikke har betydning for det kommende forældreskab. Omvendt kan et negativt 

svar medføre en falsk tryghed (Ibid.), hvor den ukomplicerede gravide eksempelvis senere 

overser behov for støtte, fordi hun gennem screeningen ikke er fundet i risiko.  

 

Som supplement til projekt ‘’Kom Godt I Gang’’ indgik man et samarbejde med en 

specialegruppe fra kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab. De undersøgte sårbare 

gravides oplevelser af at indgå i screeningen og det efterfølgende tilbud. Ved specialet fandt 

man både fordele og ulemper ved anvendelsen af screeningen (Dzubur et al. 2016). Da 

sårbarhedsscreeningen anvendes ved både ukomplicerede og sårbare gravide, undrer vi os over, 

at der ikke foreligger viden omkring, hvordan ukomplicerede gravide påvirkes af 

screeningsprocessen. Denne mangel på viden uddybes nærmere i afsnit 4.3 omhandlende 

projektets litteratursøgning. Vi finder det bl.a. undrende, at sårbarhedsscreeningen anvendes 

allerede ved 1. jordemoderkonsultation, da en samtale, ifølge Mabeck, bør bestå af fire lag, 

herunder klichélaget, facts, meninger og følelser. Følelsesmæssige spørgsmål indgår først i 

sidstnævnte lag, hvortil han skitserer, at det for mange patienter er meget svært at nå til dette 

lag i en samtale (Mabeck 1999). Kan det ses udfordrende, at vi appellerer alle gravide til at 

indgå i en samtale omkring følelser under sårbarhedsscreeningen ved 1. 

jordemoderkonsultation? Dette til trods for at mange finder det svært at indgå i en sådan 

samtale, og at vi endnu ikke har undersøgt fordele og ulemper herved for de ukomplicerede 

gravide. 

 

Ud fra problemstillingerne, som er skitseret løbende gennem indledningen, kan det overvejes, 

om sårbarhedsscreeningen påvirker jordemoderens mulighed for at arbejde 

sundhedsfremmende og forebyggende, når sårbarhedsscreeningen anvendes ved ukomplicerede 

gravide. Vi finder det derfor relevant at undersøge ukomplicerede gravides oplevelser af 

sårbarhedsscreening, og hvorvidt jordemoderen kan sundhedsfremme og forebygge i relation 

til de ukomplicerede gravides oplevelser. Dette undersøges med følgende problemformulering: 
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2.0 Problemformulering 
Hvordan oplever ukomplicerede gravide sårbarhedsscreening, og hvorvidt kan jordemoderen 

sundhedsfremme og forebygge i relation hertil? 

 

2.1 Afgrænsning 
Vi er bevidste om, at kvindens partner ligeledes kan påvirkes af sårbarhedsscreeningen. Vi 

vælger dog at afgrænse dette perspektiv for derved at kunne udforske kvindens perspektiv 

nærmere. 

 

2.2 Begrebsdefinition 
Ukomplicerede gravide forstås i projektet som gravide tilhørende niveau 1 og 2 jf. 

svangreomsorgens niveauinddeling af gravide (SST 2013), idet disse kvinder ikke visiteres til 

yderligere tilbud ifm. sårbarhedsscreeningen (Region Nordjylland 2017). 

 

I projektets problemformulering indgår ligeledes begreberne sundhedsfremme og forebyggelse. 

Der tages her udgangspunkt i Venka Simovskas begrebsafklaringer. Sundhedsfremme 

beskrives af Simovska ved, at sundhedsfremmende arbejde fokuserer på sundhed og trivsel 

frem for sygdom, hvilket kræver opbygning af individuelle ressourcer til at handle (Simovska 

2012, s. 21-22). Omvendt beskriver Simovska forebyggelse ved, at sundhedsformidling og 

undervisning skal anskues som forebyggende aktiviteter. Dette skal være orienteret mod at give 

information og viden, som skal overbevise individet om at benytte sundhedstilbud med det 

formål at forebygge sygdom (Simovska 2012, s. 23). 

 

3.0 Mål og formål 
I dette afsnit skitseres projektets mål og formål. 

 

3.1 Mål 
Med projektet ønsker vi at belyse, hvordan ukomplicerede gravide oplever 

sårbarhedsscreening. I denne sammenhæng ønskes det belyst, hvorvidt jordemoderen kan 

arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i relation til de gravides oplevelser. 
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3.2 Formål 
Formålet med projektet er at bidrage til en øget refleksion og diskussion omkring 

ukomplicerede gravides oplevelse af sårbarhedsscreening med henblik på kvalitetsudvikling af 

den sundhedsfremmende og forebyggende omsorg i relation hertil. Projektet skal bidrage med 

viden og indsigt, som kan anvendes af jordemødre i deres varetagelse af sårbarhedsscreeningen. 

 

4.0 Teori og metode 
I nedenstående afsnit præsenteres de videnskabsteoretiske overvejelser ifm. projektet. Heri 

redegøres for den videnskabsteoretiske tilgang, som projektet har. Herefter følger en 

redegørelse og begrundelse for valg af projektets metode, herunder strategier ifm. indsamling 

af egen empiri. Ligeledes redegøres og begrundes litteratursøgningen, som er foretaget til 

undersøgelse af projektets problemfelt. Efterfølgende præsenteres og begrundes for materiale, 

som inddrages i projektet. Slutteligt følger en oversigt over, hvorledes resten af opgaven 

struktureres. 

 

4.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 
Med problemformuleringen ønsker vi at undersøge de ukomplicerede gravides oplevelse af 

sårbarhedsscreeningen. Vores opgave ligger derfor indenfor en humanvidenskabelige tilgang, 

hvor mennesket anskues som et bevidst subjekt med tanker og følelser, der udspringer af dens 

livsverden (Birkler 2005). Ydermere anvender projektet en kvalitativ forskningsmetode, idet vi 

ønsker at indsamle og fortolke kvindernes beretninger (Launsø et al. 2011). Paradigmatisk 

placeres projektet således indenfor det fortolkningsvidenskabelige paradigme, hvor det centrale 

består i at bidrage til at skabe forståelse for menneskets egne beskrivelser, oplevelser, 

handlinger og erfaringer (Ibid.). 

 

Til besvarelse af projektets problemformulering anvender vi en kombineret fænomenologisk-

hermeneutisk tilgang. For at afdække hvorledes begge tilgange findes relevante til afdækning 

af problemet, introduceres først de to tilgange separat, hvorefter koblingen tydeliggøres. 

 

Fænomenologien søger at undersøge viden om bevidsthedsfænomener. Indenfor tilgangen 

undersøges individets livsverden for at opnå viden om menneskelig erfaring, som udspringer af 
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denne. Ud fra individets mangfoldige beskrivelser søges sammenhænge, der skaber struktur og 

essens i individets erfaringer. For at dette mål skal opnås, må forskeren, indenfor 

fænomenologien, sætte sin forforståelse i parentes. Edmund Husserl omtaler dette med begrebet 

epoché, hvor målet er at undgå inddragelse af forudfattede holdninger og meninger (Birkler 

2005). 

 

Indenfor hermeneutikken er grundtanken, at forståelse opnås ved at af- eller bekræfte egen 

forforståelse. En af pointerne er, at vi altid fortolker den verden, vi lever i. I denne sammenhæng 

fungerer forforståelsen som en samlet horisont, vi fortolker verden igennem. Ens 

forståelseshorisont danner baggrund for opnåelse af ny viden. Dette forekommer i en cirkulær 

vekselvirkning, hvor ens helhedsforståelse og delforståelser indbyrdes påvirker hinanden. Når 

delforståelsen mellem to mennesker ændrer ens helhedsforståelse, opnås der 

horisontsammensmeltning. Målet er ikke at opnå en identisk forståelse, men at man deler 

hinandens forståelse. Målet er således ikke at nå frem til en endegyldig forståelse, men at opnå 

forståelse for den andens forståelse (Ibid.). 

 

Fænomenologien og hermeneutikken adskiller sig således i sin tilgang til opnåelse af viden ved, 

at hermeneutikken inddrager forforståelsen, mens fænomenologien søger at tilsidesætte denne. 

Begge tilgange skønnes dog relevante ift. besvarelse af problemformuleringen. En 

fænomenologisk tilgang er essentiel ift. besvarelse af problemformuleringen om de 

ukomplicerede gravides oplevelser af sårbarhedsscreening, idet individets oplevelser af 

fænomener netop er det essentielle i fænomenologien. Tilgangen lægger op til, at vi kan opnå 

en mangfoldig beskrivelse af kvindernes oplevelser ved at forholde os åbne og nysgerrige og 

sætte vores forforståelse i parentes. Ud fra en fænomenologisk tilgang vil vi under interviewene 

søge efter sammenhænge frem for årsager. Dog ses det udfordrende at arbejde fænomenologisk, 

da det pointeres, bl.a. af Martin Heidegger, at tilsidesættelse af egne fordomme kan være svært 

at praktisere (Birkler 2005). Da vi har udøvet sårbarhedsscreeningen i praksis, medbringer vi 

erfaringer, som vil kunne påvirke den indsamlede data. Samtidig har vi et teoretisk 

vidensgrundlag, som forårsager en forudtagethed ift. emnet. Indenfor hermeneutikken vil vi 

kunne anvende denne forforståelse til at fortolke og opnå en dybere mening ved vores interview. 

Omvendt ser vi det samtidig udfordrende, hvis vi gør brug af vores forforståelse, idet vores 

tolkning af interviewene vil blive påvirket heraf. Dette skitseres ligeledes af Birkler, som 

påpeger, at det kan være nødvendigt, at man indenfor hermeneutikken forsøger at sætte sin 
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forforståelse i baggrunden for at skabe plads til at forstå den anden, selvom det vides, at det 

aldrig er muligt at frigøre sig helt derfra (Ibid.). Vi ser det derfor relevant at kombinere de to 

tilgange, idet fænomenologien giver os mulighed for at skabe forståelse for de gravides 

oplevelser for derefter at opnå en dybere fortolkning gennem en hermeneutisk tilgang. I det 

følgende afsnit begrundes, hvorledes dette tilgås metodologisk i projektet. 

 

4.2 Redegørelse og begrundelse for valg af projektets metode  
Da der ved systematisk litteratursøgning, kædesøgning og rådgivning ved vicechefjordemoder 

ved Aalborg Universitetshospital ej er fremfundet viden omkring ukomplicerede gravides 

oplevelser af sårbarhedsscreeningen, hvilket uddybes i afsnit 4.3, findes det relevant at indsamle 

egen empiri. Vores metodologiske valg i denne sammenhæng begrundes i følgende afsnit 4.2.1. 

 

4.2.1 Strategi for indsamling af egen empiri 

Metodisk gribes projektet an med udgangspunkt i Steiner Kvale og Svend Brinkmanns syv faser 

af en interviewundersøgelse, herunder tematisering, design, interview, transskription, 

verifikation og rapportering (Kvale & Brinkmann 2015). Under dette afsnit vil der ikke indgå 

en dybere behandling af faserne verifikation og rapportering. Verifikationen af vores 

undersøgelse vil beskrives under kritik af egen metode. Rapporteringen af vores dataindsamling 

vil ske løbende igennem hele bachelorprojektet. Supplerende er Christensen, Nielsen og 

Schmidt (2011), Dahlager og Fredslund (2011) samt Launsø, Olsen og Rieper (2011) anvendt 

som metodelitteratur. 

 

4.2.1.1 Tematisering 

Forinden afholdelse af interview bør der ifølge Kvale og Brinkmann foregå en tematisering, 

hvor man formulerer forskningsspørgsmål og teoretisk afklarer sit valgte problemområde. I 

denne forbindelse benyttes begreberne hvorfor, hvad og hvordan (Kvale & Brinkmann 2015). 

Med begrebet hvorfor forstås en afklaring af formålet med interviewet (Ibid.). Formålet med 

vores interviewundersøgelse er at belyse, hvordan ukomplicerede gravide oplever 

sårbarhedsscreening. Dette belyses indenfor temaerne: Screeningen, påvirkningen og 

relationen. Temaerne udspringer af refleksionerne, som er skitseret i indledningen. Til 

belysningen er der opstillet tre teoretiske forskningsspørgsmål, der ønskes besvaret gennem 

interviewet (bilag 1). Ligeledes er der inden afholdelse af interviewene gjort overvejelser 

omkring undersøgelsen hvad, der beskriver den foreliggende forhåndsviden om det undersøgte 
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emne (Kvale & Brinkmann 2015). Denne foreliggende forhåndsviden repræsenterer vores 

forforståelse. Gennem klinisk erfaring har vi opnået en forforståelse omkring 

sårbarhedsscreeningen og erfaret forskellige reaktioner på denne fra de gravide. Ydermere har 

vi foretaget baggrundssøgning for at øge vores forhåndsviden, således forforståelsen indenfor 

emnet blev udvidet. Som tidligere nævnt er dette gjort gennem systematisk søgning, 

kædesøgning og rådgivning. Disse søgestrategier uddybes under punktet 4.3. Denne 

undersøgelse af emnet har bidraget til at klarlægge, hvilken forforståelse der ønskes tilsidesat 

under vores fænomenologiske tilgang. Slutteligt er der inden interviewindsamlingen gjort 

tanker omkring studiets hvordan. Herved forstås en tilegnelse af den relevante teori og 

teknikker til opnåelse af formålet med undersøgelsen (Ibid.). Med udgangspunkt i Kvale og 

Brinkmanns metodebog (2015) vil udvalgte metoder og teknikker, som vurderes relevante for 

at opnå viden om projektets mål, bearbejdes løbende i opgaven. 

 

4.2.1.2 Design 

I dette afsnit beskrives interviewenes design, hvor undersøgelsens hvordan uddybes (Kvale & 

Brinkmann 2015). Til indsamling af egen empiri er der valgt at anvende semistrukturerede 

interview. Denne forskningsmetode findes relevant for projektets problemformulering og 

videnskabsteoretiske tilgang, da semistrukturerede interview har til formål at undersøge 

subjekters livsverden (Ibid.). Ved det semistrukturerede interview opstilles en række emner og 

forslag til spørgsmål, som afdækker det undersøgte emne. Samtidig giver metoden mulighed 

for en mindre stringent struktur med mulighed for opfølgning på den interviewedes 

fokuspunkter. Metoden lægger således op til en fænomenologisk og eksplorativ tilgang (ibid.), 

som er relevant til besvarelse af vores problemformulering. I forarbejdet af interviewene er der 

opstillet en række emner og spørgsmål, som er udmundet i en interviewguide (bilag 1). 

Interviewguiden indeholder tre forskningsspørgsmål, som tematisk ønskes besvaret i 

undersøgelsen. Derudover indeholder guiden forslag til interviewspørgsmål. Herigennem 

undersøges de tematiske spørgsmål i et letforståeligt og kort sprog uden brug af akademiske 

termer for at sikre forståelse. Der er gjort brug af åbne spørgsmål for at opnå et nuanceret og 

eksplorativt resultat. Spørgsmålene har til formål dynamisk at fremme positivt samspil mellem 

de gravide og os som interviewer samt at motivere de gravide til at tale om deres følelser og 

oplevelser (Kvale & Brinkmann 2015). 
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I forbindelse med rekruttering af informanter er der gjort en række etiske overvejelser. 

Sårbarhedsscreeningen er som tidligere nævnt en indsats, som er indført i Region Nordjylland. 

Aalborg Universitetshospital rummer den største andel af gravide i regionen, hvorfor hospitalet 

findes relevant ift. hurtig og tilstrækkelig rekruttering af informanter. Informanterne rekrutteres 

derfor fra Aalborg Jordemodercenter. Det findes hensigtsmæssigt, at de gravide rekrutteres i 

forbindelse med 1. jordemoderkonsultation, idet sårbarhedsscreening her italesættes og udføres, 

hvorved kvinderne har screeningen i frisk erindring. Da jordemødrene har den primære kontakt 

med de gravide, er der indgået et samarbejde, hvor jordemoderen indledende har introduceret 

den gravide for undersøgelsen. I denne sammenhæng er der udarbejdet skriftligt 

informationsmateriale til jordemødrene for at sikre ensartet information om tilbuddet (bilag 2). 

Ved introduktionen har den gravide underskrevet en samtykkeerklæring, hvorpå hun giver 

tilladelse til, at vi må kontakte hende telefoniske for nærmere information omkring projektet 

(bilag 3). Dette er gjort ud fra en etisk overvejelse om at give kvinden mulighed for stillingtagen 

til projektet uden, at hun føler, at det vil påvirke kontakten med egen jordemoder. Den videre 

rekrutteringsproces foregik ved, at vi ringede kvinderne op i det angivet tidsrum. Fra dette 

fremkom en kvinde, som indvilligede i at deltage i interview. Resten af kvinderne blev forgæves 

forsøgt opringet. Vi sendte derfor en besked til kvinderne, hvorved to responderede (bilag 4). 

Af disse ønskede en af kvinderne at deltage i et interview, hvorfor der indgår to kvinder som 

informanter i projektet. Dette opfyldte det oprindelige ønske om 2-3 informanter for at skabe 

mulighed for at arbejde dybdegående med de enkelte interview. 

 

Til udvælgelse af målgruppen er der benyttet en homogen udvælgelse, idet der ønskes et 

udførligt kendskab til det undersøgte problem i en subgruppe (Christensen et al. 2011). I 

henhold til dette projekt menes her subgruppen af ukomplicerede gravide, og hvorledes de 

oplever sårbarhedsscreening. Derfor udvalgte vi inden rekrutteringsprocessen en række 

kriterier til informanterne, således der kunne opnås homogenitet i gruppen. Kriterierne sås i 

informationsmaterialet til jordemoderen (bilag 2), hvor det blev beskrevet, at vi ønskede 

ukomplicerede gravide, som netop havde været ved 1. jordemoderkonsultation og var blevet 

udsat for sårbarhedsscreening. Dette valg af få kriterier må antages at kunne svække 

homogeniteten, men blev udvalgt for at sikre et tilstrækkelig antal af informanter. Efter den 

første rekrutteringsfase opnåede vi et større antal informanter end forventede, hvilket 

muliggjorde et større krav til homogeniteten af gruppen. Derfor blev der til kriterierne tilføjet, 
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at den gravide ligeledes skulle tale og forstå dansk samt være førstegangsfødende. Sidstnævnte 

mhp. at forebygge at oplevelser fra en tidligere graviditet og fødsel påvirker det opnåede data. 

 

Jf. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter er der 

forinden afholdelse af interview udarbejdet skriftlige dokumenter. Af retningslinjerne er der 

blevet indhentet tilladelse til indsamling af egen empiri og anvendelse af denne i projektet af 

vicechefjordemoder ved Aalborg Universitetshospital og projektets vejleder (bilag 5). 

Derudover er der som tidligere nævnt udarbejdet skriftlig information til afdelingen og 

samtykkeerklæringer. Skriftlig information til kvinderne er fravalgt grundet 

vicechefjordemoderens erfaring for, at kvinderne nemmere fravælger indvilligelse ved tolkning 

af skriftligt materiale. I stedet er der givet mundtlig information til kvinderne ved egen 

jordemoder, under telefonisk kontakt og inden interviewet. Opgaven følger således krav om 

dokumentation. 

 

4.2.1.3 Interview 

Et forskningsinterview medfører ofte et asymmetrisk forhold mellem interviewpersonen og 

intervieweren (Kvale & Brinkmann 2015). For at imødekomme en forebyggelse af dette lod vi 

kvinderne vælge rammerne for interviewet, herunder sted og tidspunkt. Det ene interview fandt 

sted hjemme hos interviewpersonen, mens det andet interview fandt sted på interviewpersonens 

studiested. Under interviewene deltog blot kvinderne grundet projektets afgrænsning af 

partneren. Det findes desuden relevant at udføre individuelle interview, da det giver 

informanten mulighed for at italesætte personlige emner, som hun muligvis ikke ville italesætte 

foran andre (Christensen et al. 2011). Interviewene er indledt med en briefing, hvor kvinderne 

er blevet informeret om projektets og lydoptagelsens formål, informeret om og underskrevet 

juridiske dokumenter og samtykkeerklæring (bilag 6) samt besvaret opklarende spørgsmål. 

Dette er gjort for at skabe kontakt og klarhed omkring det kommende interview, hvilket gør, at 

interviewpersonen er mere tilbøjelig til at åbne op om følelser og oplevelser (Kvale & 

Brinkmann 2015). Efter interviewets afholdelse er briefingen opfulgt af en debriefing, hvor der 

er spurgt ind til yderligere tilføjelser og kvindens oplevelse af interviewet. Slutteligt har 

intervieweren opsummeret hovedpunkterne fra interviewet, hvilket interviewpersonen har givet 

feedback på. Dette er gjort for at sikre forståelse. Kvale og Brinkmann nævner, at debriefingen 

ofte fortsætter efter, at lydoptageren slukkes (Ibid.). Dette oplevede vi ligeledes, da den ene 

kvinde stillede brugbare spørgsmål efter endt optagelse. Gruppens medlemmer har hver afholdt 
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et interview for at begge opnåede samme læringsudbytte med processen. Under hvert interview 

har begge gruppemedlemmer deltaget, hvorved der er anvendt triangulering i dets tredje form, 

da medlemmerne indbyrdes har krydstjekket hinanden (Launsø et al. 2011). Den ene har ageret 

interviewer og den anden observatør. Observatørens opgave har været at observere og notere 

nonverbalt kropssprog, atmosfæren og supplere med manglende eller opklarende spørgsmål. 

Tilstedeværelse af begge gruppemedlemmer med hver sin rolle har skabt bedre forudsætninger 

for opnå afdækning af meningsplanet i interviewet, der beskrives som registrering af både det 

sagte og usagte samt disses betydning for meningen (Kvale & Brinkmann 2015). 

 

Med en fænomenologisk tilgang har vi forholdt os bevidst naive under interviewene. Med dette 

menes, at man forholder sig bevidst åbne og nysgerrige for nye og uventede perspektiver (Kvale 

& Brinkmann 2015). I denne sammenhæng er der søgt opfølgning på de fremkomne 

perspektiver, således der er opnået deskriptive og nuancerede beskrivelser af de gravides 

oplevelser af sårbarhedsscreeningen. For at fremme de nuancerede beskrivelser er der under 

interviewet anvendt forskellige spørgsmålstyper. Her er der fundet inspiration ved 

spørgsmålstyper af Launsø et al. (2011). Der er anvendt spørgsmål, der åbner op for spontane 

beskrivelser, forfølgning af svar, reaktioner på oplevelser, refleksioner, meninger, narrativer 

samt spørgsmål, der validerer vores forståelse af det sagte. Sidstnævnte har således sikret en 

meningsvalidering, hvor der er tjekket forståelse (Ibid.). 

 

I forberedelsen af interviewene er der udsprunget en række etiske overvejelser i arbejdet med 

juridiske retningslinjer for indsamling af egen empiri (UCN studiekontor 2018) samt Kvale og 

Brinkmanns kapital omkring etiske spørgsmål ved interview (2015). Dette har resulterede i 

overvejelser ift. informeret samtykke, fortrolighed i anvendelsen af data, konsekvenser for de 

involverede kvinder, frivillighed, tavshedspligt, anonymitet og destruering af data. Under 

briefingen indgik en dialog omkring ovenstående for at sikre, at kvinderne følte sig tryg ved 

interviewsituationen. 

 

4.2.1.4 Transskription 

Efter afholdelse af interviewene er disse transskriberet i deres fulde længde (bilag 7 og 8 på 

USB-stik). Dette er gjort for at skabe overblik og udgangspunkt for den efterfølgende analyse. 

Første del af første interview er transskriberet sammen, hvor der er fastsat klare retningslinjer 

for transskriberingen. I denne sammenhæng er der truffet en række valg inspireret af Kvale og 
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Brinkmann (2015), om, at interviewene skal transskriberes ordret, men uden angivelse af “øh’’ 

eller lignende, hvis disse ikke findes relevante for meningen med udsagnet. Pauser angives med 

…, grin med kursiveret hihi, haha eller hehe afhængigt af typen af latter og trykstærke ord med 

kapitale bogstaver. Disse regler er opstillet for at sikre ensartethed, idet interviewene 

efterfølgende er transskriberet hver for sig. Slutteligt er der anvendt triangulering, hvor 

gruppemedlemmerne har krydstjekket hinandens transskriberinger. Udvalgte citater til analysen 

er efterfølgende gennemlyttet igen for at sikre korrekt transskribering. 

 

4.2.1.5 Analyse 

Da der i projektet anvendes en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang, findes det aktuelt at 

benytte analysemodellen af Dahlager og Fredslund (2011), der muliggør analyse af data ud fra 

denne kombinerede tilgang. I modellen indgår fire analysetrin, hvor den fænomenologiske 

tilgang udspringer i de første trin. Her søger man tilbageholdelse af forskerens egen 

forforståelse, hvorved de gravides udtalelser kommer i fokus. I det sidste analysetrin udspringer 

en hermeneutisk tilgang ved, at forskerens forforståelse bidrager til, at den opnåede viden ved 

dataindsamlingen kan nå dybere end det indsamlede data. De fire analysetrin udspringer som: 

Helhedsindtryk, meningsbærende enheder identificeres, operationalisering samt 

rekontekstualisering og hermeneutisk fortolkning (Ibid.). 

 

Helhedsindtryk består i gennemlæsning eller -lytning af hele interviewet, hvorved der opstår et 

helhedsindtryk. Ved trinnet meningsbærende enheder identificeres ønskes en strukturering af 

den indsamlede data i meningsbærende enheder, hvorved tekstens enheder tildeles kategorier. 

Fokusset lægges således på meningskategorisering. I 3. trin, operationalisering, sker en nøjere 

gennemgang og operationalisering af kategorierne fra 2. trin, hvor de bl.a. omstruktureres, 

reduceres og undersøges for mening. Slutteligt ses i 4. trin, rekontekstualisering og 

hermeneutisk fortolkning, en rekontekstualisering af dataen, hvor det analyseres, hvorledes 

dataen kan anvendes som svar på problemformuleringen. Der sker således en fortolkning, der 

søger en dybere mening af konteksten, hvor der sker en bevægelse fra det individuelle til det 

almene (Dahlager & Fredslund 2011). Analysemodellen kan således anvendes til at forebygge, 

at vores forforståelse får en uhensigtsmæssig betydning i opgaven, idet der både gøres brug af 

en fænomenologisk og hermeneutisk tilgang. 
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4.3 Redegørelse og begrundelse for litteratursøgning 
For at erhverve baggrundsviden om projektets emne er der anvendt forskellige søgeteknikker. 

Vi har benyttet systematisk søgning, hvor der er søgt i fire forskellige sundheds- og tværfaglige 

databaser, herunder Cinahl Complete, PsycINFO, SocINDEX og PubMed. Databaserne er 

udvalgt, da problemformuleringens fokus på de gravides oplevelser tænkes at kunne besvares 

gennem anvendelse af de tre førstnævnte databaser, mens PubMed tænkes at kunne bidrage 

med et medicinsk fokus på screening og interventioner til opgaven. Databasernes indhold ses 

uddybet i bilag 9 (s. 13). I hver database er der søgt systematisk med stringent anvendelse af 

temaer, som belyser problemformuleringen. Temaerne er opstået ifm. udarbejdelse af en 

dosisguide, hvortil der er tilkoblet emne- og fritekstord for at opnå en bredere søgning. 

Udgangspunktet for søgningen i de forskellige databaser har været identisk, men emneordene 

er blevet revideret i de forskellige databaser grundet databasernes mulige emneord. De 

synonyme søgeord ved det enkelte tema er først kombineret med ‘’OR’’ for derved at øge 

mængden af fremfundet artikler (Hørmann 2015). Herefter er temaerne kombineret med 

‘’AND’’ for at indsnævre søgningen (Ibid., bilag 9). For alle databaserne er de artikler, som 

fremkom ved kombinering af alle fem tema, undersøgt. Yderligere er fremkomne artikler ved 

kombination af tre eller fire af temaerne undersøgt for derved at præcisere søgningen mod 

ukomplicerede gravide. Ifm. udvælgelse af artikler er der først set på artiklernes overskrifter i 

alle databaserne. Herefter er abstract læst på mulige relevante artikler. Af disse blev mange 

artikler fravalgt grundet studiets vinkling på emnet, fokus på sårbare gravide eller ej overførbare 

til dansk kontekst. Ved selektionen fremkom tre artikler, som der blev foretaget gennemlæsning 

af. Den ene blev fravalgt herefter, da dens omdrejningspunkt ikke lå på kvindernes oplevelse af 

screening. De resterende to indeholdt både oplevelser af screening fra ukomplicerede og sårbare 

gravide. Da der i artiklerne ikke var et klart skel mellem de to gruppers udsagn, fandt vi det 

svært ud fra artiklerne at besvare, hvorledes screening opleves af ukomplicerede gravide. Der 

er således ikke fremfundet artikler, som vurderes at kunne besvare vores problemformulering. 

 

Foruden den systematiske søgning har vi telefonisk søgt viden hos vicechefjordemoder ved 

Aalborg Universitetshospital, der er ansvarlig for jordemoderkonsultationerne. Hun gjorde os 

bevidste om pilotprojektet ‘’Kom Godt I Gang’’, hvorfra vi opnåede større baggrundsviden 

omkring screeningen generelt og tidligere indsatser. Herfra lavede vi en kædesøgning, hvor 

viden omkring sårbare gravides oplevelser med sårbarhedsscreeningen blev frembragt. 

Ydermere er der gjort litteratursøgning i pensumlitteratur, hvor bl.a. viden omkring 
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påvirkninger ved screening generelt, sårbarhed, stigmatisering, kommunikationsteori, 

lovgivning og sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, herunder den patogenetiske 

model og den salutogenetiske model, er fremfundet. 

 

4.4 Præsentation af og begrundelse for valg af projektets materiale 
I følgende afsnit præsenteres og begrundes valg af projektets materiale. I projektet inddrages 

begreberne den patogenetiske model og den salutogenetiske model. De to begreber indgår i 

samme kapitel, hvorfor præsentationen af og begrundelsen for begreberne indgår i samme 

afsnit. 

 

4.4.1 Sundhedspædagogik i sundhedsfremme 

Til besvarelse af problemformuleringen anvendes et uddrag af SundhedsPÆDAGOGIK i 

sundhedsfremme (Simovska & Jensen red. 2012). Det valgte uddrag består af s. 35-40 i kapitlet 

Hvad er sundhed? af Simovska (2012). Simovska er cand. psyk., ph.d. og professor i 

sundhedspædagogik på Aarhus Universitet. Desuden er hun leder af forskningsprogram 

indenfor Miljø- og Sundhedspædagogik samt koordinator for et internationalt 

forskningsnetværk (Simovska & Jensen red. 2012). På baggrund af forskerens sensitivitet 

vurderes kapitlet validt til besvarelse af anden del af problemformuleringen. Uddraget 

omhandler den patogenetiske model og den salutogenetiske model. Disse anvendes som 

analyseredskab for, hvorvidt jordemoderen kan sundhedsfremme og forebygge i relation til de 

ukomplicerede gravides oplevelser af sårbarhedsscreening, idet begreberne kan nuancere 

jordemoderens rolle.  

 

4.5 Oversigt over hvordan projektet vil blive struktureret 
I dette afsnit skitseres projektets fremadrettede struktur. Afsnittet 5.0 indledes med en samlet 

redegørelse og analyse af egen empiri, der søger at svare på problemformuleringens først del 

omkring de gravides oplevelser af sårbarhedsscreeningen. Herefter følger en redegørelse af den 

patogenetiske model og en analyse heraf, hvor teorien sættes i relation til 

problemformuleringens anden del om jordemoderens sundhedsfremmende og forebyggende 

arbejde. Slutteligt vil der i dette afsnit ligeledes indgå en redegørelse af den salutogenetiske 

model og en analyse heraf i relation til problemformuleringens anden del. I diskussionen 

diskuteres analysernes hovedpointer op mod hinanden til en dybere nuancering af 

problemformuleringens besvarelse. I diskussionen vil der ligeledes indgå en kritisk vurdering 
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af egen empiri. Slutteligt vil der følge en konklusion på projektets problemformulering samt en 

perspektivering til problemfeltet og praksis. Denne struktur illustreres med følgende figur: 
(Figur 1: Oversigt over projektets struktur) 

 

 
(Figur 1: Oversigt over projektets struktur) 

5.0 Redegørelse og analyse 
I det følgende afsnit vil projektets anvendte materiale redegøres og analyseres. I afsnit 5.1 følger 

en samlet redegørelse for og analyse af egen empiri. Dernæst redegøres der for den 

patogenetiske- og den salutogenetiske model, der efterfølgende analyseres op mod projektets 

problemformulering. 

 

5.1 Redegørelse for og analyse af egen empiri 
Analysen tager som nævnt i afsnit 4.2.1.5 udgangspunkt i analysemodellen af Dahlager og 

Fredslund (2011). Interviewene er blevet grundigt gennemlæst for at opnå helhedsindtryk. 

Dernæst er der fremfundet meningsbærende kategorier (bilag 10). Disse er blevet yderligere 

bearbejdet, hvorfra nogle kategorier er vurderet irrelevante for besvarelse af 

problemformuleringen, mens andre kategorier er slået sammen til større temaer. Efter denne 

proces er der fremfundet seks temaer. Disse temaer vil analyseres ud fra en hermeneutisk 

fortolkning i de nedenstående afsnit. 

  

Overordnet udtrykker kvinderne positive aspekter ved sårbarhedsscreeningen. Dog oplever de 

ligeledes begge undren og udfordringer i relation hertil. For at sikre anonymitet i analysen 

navngives interviewpersonerne kvinde 1 og kvinde 2. Kvinde 1 er overordnet tilfreds med 

oplevelsen af sårbarhedsscreeningen, men angiver ligeledes konkrete problemstillinger. Kvinde 
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2 skifter holdning undervejs i interviewet, hvor hun går fra at udtrykke, at undersøgelsen giver 

mening til, at hun stiller sig undrende og udtrykker utilfredshed ved screeningsprocessen. Det 

kunne overvejes, om dette er udtryk for, at hun først senere i interviewet har turde åbne op 

omkring sine sande holdninger. Omvendt kunne man ligeledes overveje, om årsagen til 

holdningsændringen skyldes manipulation fra intervieweren. Vi har forsøgt at tage forbehold 

for dette ved at have en fænomenologisk tilgang. Dog har vi valgt at medtage citater fra hele 

interviewet, idet vi ikke ønsker at censurere halvdelen af interviewet. Til trods for de opsatte 

kriterier var der forskel i, hvorvidt kvinderne netop havde været til 1. jordemoderkonsultation. 

Kvinde 2 opfyldte kriteriet, men under afholdelse af det ene interview fandt vi, at kvinde 1 var 

i 3. trimester og havde været til flere efterfølgende konsultationer. Dette vil vi forholde os 

kritisk til under kritik af egen metode. 

 

5.1.1 Utilstrækkelig information 

Begge kvinder giver udtryk for at være blevet informeret om, at de vil blive stillet nogle 

personlige spørgsmål. Dog ses der stor forskel i, hvad kvinderne har fået at vide om 

screeningen, og hvor meget information de udtrykker behov for. Kvinde 1 udtrykker, at hun 

ikke følte sig forberedt på, hvad der skulle foregå ved jordemoderen: ‘’[...] vi tænkte, nu går vi 

ind til det her, og så må vi se, hvad det går ud på, og så tager vi den derfra. Så det gjorde os 

ikke noget, at vi ikke vidste, hvad vi skulle.’’ (Kvinde 1, s. 7). Trods den manglende information 

og forberedelse virker det ikke til at påvirke kvinden og hendes oplevelse af 

sårbarhedsscreeningen negativt. Omvendt tilkendegiver kvinden løbende i interviewet, at hun 

var overrasket over spørgsmålstyperne, forvirret over formålet hermed og udtrykker en følelse 

af undren over at føle sig interviewet: ‘’[...] Man gik derfra og tænkte nå, hvad var det for 

noget?’’. ‘’Så blev vi lige interviewet der eller hvad? Hvad var det for noget? Men ikke på en 

negativ måde [...]’’ (Kvinde 1, s. 17). Efter lydoptageren afbrydes, udtrykker kvinden en 

nysgerrighed for at få besvaret, hvad formålet var med screeningen. Til trods for at kvinden 

giver udtryk for, at det pågældende informationsniveau var tilstrækkeligt i situationen, tolkes 

hendes udsagn som udtryk for et behov for større informationsmængde under screeningen. 

 

Kvinde 2 angiver, at jordemoderen ved starten af konsultationen havde fortalt om baggrunden 

for screeningsspørgsmålene (s. 5). Til trods for denne information tilkendegiver hun, at 

spørgsmålene fylder meget: ‘’Helt vildt meget. Og uden at jeg lidt kunne se, hvad der var af 

formål med det, udover at hun (jordemoderen) skulle afdække noget [...]’’ (Kvinde 2, s. 15). 



Side 21 af 47 
 

Der ses således et behov for, at formålet med screeningen og dens spørgsmål præsenteres 

tydeligt, da undren herom ellers kommer til at fylde ved oplevelsen. Foruden information i 

konsultationen efterspørger kvinden en mulighed for forberedelse på de personlige spørgsmål 

hjemmefra (Kvinde 2, s. 7). Af kvindens udtalelse ses således et stort informationsbehov. 

 

Ud fra ovenstående ses en forskel i kvindernes informationsbehov. Til trods herfor angiver 

kvinderne, at informationsmængden ikke har påvirket deres svar. Dog angiver de begge under 

interviewene, at det måske kunne påvirke andre gravide. Dette angiver kvinde 1 således: ‘’[...] 

det kan da godt være, at man så havde tænkt lidt over, om man nu svarede rigtigt og sådan 

noget. Men det gjorde vi jo ikke, vi svarede jo bare lige fra hoften [...]’’ (Kvinde 1, s. 7). 

Opsummerende er kvinderne således overordnet tilfredse med informationsniveauet, men der 

ses et behov for yderligere information for at forebygge undren. Informationsmængden må 

således vurderes at have betydning for oplevelsen af sårbarhedsscreeningen. 

 

5.1.2 Psykolog 

Begge kvinder fortæller uopfordret, at deltagelse i sårbarhedsscreening opleves som en 

psykologsamtale. Deres tanker omkring det er dog forskellige. Kvinde 1 udtaler i denne 

sammenhæng: 

 

‘’Så vi var sådan lidt, gad vide hvad vi egentlig skal? Og så blev vi spurgt om alt det 

her. Vi gik derfra som om, om vi havde været til psykolog eller sådan et eller andet. Men det 

gjorde os ikke noget. Altså vi synes, at det var en behagelig samtale. Så fordi vi ikke rigtig 

havde nogle forventninger, så blev vi ikke skuffet over noget.’’ (Kvinde 1, s. 5). 

 

Kvinde 2 ytrer sine tanker om samtalen således: 

 

 ‘’Ja, jeg eller det var nok mig, der gav udtryk for, at jeg synes, det havde været 

lidt ligesom at være til en psykologsamtale. At det var som om, at der var nogle problemer, man 

skulle få redt ud eller sådan … Det var sådan lidt, at man gravede efter noget [...]’’ (Kvinde 2, 

s. 17). 

 

Samtidig udtaler hun ‘’[...] Så jeg følte måske, at det var lidt nærgående, men man kan samtidig 

godt forstå baggrunden bag hendes spørgsmål.’’ (Kvinde 2, s. 4). Indledningsvis undrer 
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kvinderne sig således over, at jordemoderen agerer psykolog, men de udtrykker samtidig 

forståelse herfor. Dog giver kvinde 2 udtryk for, at jordemoderen har et behov for at finde 

problemer, og at samtalen kommer til at virke udspørgende. Det er altså forskelligt, hvordan 

kvinderne har oplevet jordemoderens ageren som psykolog. Hovedessensen er dog, at begge 

kvinder har været undrende herom. Omvendt kan begge kvinder godt se mening med, at 

jordemoderen har brug for viden omkring dem. 

 

5.1.3 Relation til jordemoderen 

Tanker omkring relationen til jordemoderen synes at fylde hos begge kvinder. Dette ses at have 

betydning for både oplevelsen af at gå til jordemoder generelt og af screeningen. Om relationen 

til jordemoderen formulerer kvinde 1: ‘’Jamen jeg synes bare, at hun (jordemoderen) var meget 

behagelig … Og hun var … Altså vi havde bare en eller anden god kemi, synes jeg, helt fra 

starten af [...]’’(Kvinde 1 s. 12). ‘’[...] Hun var ikke pågående med hendes spørgsmål, det faldt 

bare meget naturligt.’’ (Kvinde 1, s. 13). 

 

Kvinde 1 oplever altså at have en god oplevelse af relationen til jordemoderen, som ikke bliver 

påvirket af sårbarhedsscreeningen. Dette præciseres gennem samtalen, hvor hun beskriver, at 

hun tænker, at de ville have samme relation, hvis screeningen ikke var foretaget (Kvinde 1, s. 

19-20). Dog pointerer hun, at det er vigtigt, at jordemoderen udviser interesse for kvinden og 

ikke bare tjekker spørgsmål af på en liste. Hun udtaler: ‘’For sådan føles det nemlig ikke, det 

føles som sådan, vi kunne lige gå ned og få en kop kaffe i stedet for og så snakke om det (de 

personlige spørgsmål).’’ (Kvinde 1, s. 15). For denne kvinde er det altså vigtigt for oplevelsen 

af screeningen, at jordemoderen skaber en nærværende relation. I modsætning hertil har kvinde 

2 en anden opfattelse af relationen til sin jordemoder og sårbarhedsscreeningens påvirkning 

herpå: 

 

‘’Jeg ved ikke, om det blev lidt, ikke overfladisk, men lidt det der med, at man følte, at 

man skulle åbne sig personligt op så hurtigt, at så blev det lidt sådan, ikke kunstigt, men jeg 

ved ikke, jeg føler ikke, jeg sådan har fået sådan en relation til hende endnu [...]’’ (Kvinde 2, 

s. 9). 

 

Kvinde 2 føler således, at hun ikke har opnået en relation til sin jordemoder endnu. 

Sårbarhedsscreeningen påvirker her den naturlige opbygning af relationen, hvor kvinden i 
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stedet kommer til at føle relationen som kunstig, fordi det forventes, at hun er klar til at åbne 

op allerede ved første møde. Dette kommer yderligere til udtryk ved citatet: 

 

‘’[...] Det eneste, det er lidt svært at måske skal sidde og fortælle over, fortælle sådan 

noget til en, man ikke har en relation til, så det er måske sådan meget grænseoverskridende 

første gang [...] Det var ikke noget jeg oplevede, men jeg tænker, at der godt kunne være andre, 

der oplevede, at det kan være grænseoverskridende og skal sidde og fortælle om (de personlige 

spørgsmål) til en, man lige har mødt for to sekunder siden.’’ (Kvinde 2, s. 7). 

 

Kvinde 2 ytrer således, at hun ikke føler, at sårbarhedsscreeningen bidrager til at opbygge en 

relation. I stedet føler hun, at den optræder som en tjekliste, jordemoder bare gennemgår: 

 

‘’Jamen det var lidt et forhør, eller hvad man sådan kan sige, fordi det var som om, man 

godt kan fornemme, at hun havde sådan en tjekliste med ting, hun skulle tjekke [...]. Og det 

gjorde det måske, at det var ikke sådan af nysgerrighed eller interesse, hun spurgte ind til det 

[...]’’ (Kvinde 2, s. 10). 

  

Hun fortsætter: ‘’[...] det blev meget sådan putte det i kasser og tjekke efter, hvordan er det her, 

okay, det ser fint ud, færdig.’’ (Kvinde 2, s. 13). Når jordemoderen bruger screeningen som en 

tjekliste, opleves hun ikke interesseret, hvilket påvirker relationen. Omsorgen kommer til at 

virke mekanisk, hvor engagementet for den enkeltes livshistorie forsvinder. Dette demonstreres 

ved, at til trods for at kvinderne har oplevet brugen af sårbarhedsscreeningen forskelligt, 

udtrykker de begge et behov for, at jordemoderen er engageret og sætter den enkelte kvinde i 

fokus. 

 

Ud fra interviewene er det fremkommet, at det ikke kun er kvindernes tanker om screeningen 

og relationen, der påvirkes af sårbarhedsscreeningen. Screeningen udtrykkes som en pligt for 

jordemødrene: 

 

‘’Jeg ved ikke, om hun måske selv var lidt modstander af, at hun også skulle stille dem 

(spørgsmålene). Man kunne godt høre på hende, at hun måske heller ikke selv synes, at det var 

rart at skulle stille de spørgsmål.’’ (Kvinde 2, s. 12). 
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Hvis både jordemoderen og kvinden er påvirket af screeningen, må det antages at besværliggøre 

opbygningen af en givende relation. Kvinde 1, som har været til flere efterfølgende 

jordemoderkonsultationer, angiver, at der også må være fokus på relationen efter screeningen. 

Hun har været skuffet over at opleve, at den næste jordemoder ikke husker par, hun har haft 

sårbarhedsscreeninger med. Det fik hende til at føle, at parrene åbner op uden, at det virker til 

at have nogen betydning for jordemoderen: 

 

‘’[...] Da vi kom til 2. samtale, hun kunne, hun havde så ikke opdaget, at det ikke var 

os, hun havde haft sin første samtale med. Altså hun troede, at hun havde haft det der interview 

med os, men så såån - det var ikke dig - såån nå? Så det kunne ha’ været lidt rart, at det havde 

været den samme, vi havde fortalt det hele til.’’ (Kvinde 1, s. 8) 

 

Kvinderne har generelt oplevet sårbarhedsscreeningen forskelligt. Den ene har fundet det 

behageligt, mens den anden har gjort sig tanker om, at det kan opleves grænseoverskridende. 

Ligeledes ses der forskel ved, hvor god en relation de føler, at de har fået opbygget til deres 

jordemoder. De er enige om, at det er vigtigt, at jordemoderen udviser interesse, når der skal 

stilles personlige spørgsmål. Herudfra må det vurderes, at relationen har betydning for 

oplevelsen af sårbarhedsscreeningen. 

 

5.1.4 Refleksivt udbytte 

Kvinderne udtrykker, at sårbarhedsscreeningen har bidraget til refleksioner og efterfølgende 

dialog. Dette udtrykkes således: ‘’[...] Og det var egentlig meget godt, for vi havde ikke sådan 

rigtigt snakket sådan om den slags ting, tror jeg.’’ (Kvinde 1, s. 3). Ligeledes forklarer kvinde 

2: ‘’[...] jeg tror også, at vi har tænkt over bagefter, at nå ja, det skal vi måske også lige huske 

på eller sådan [...]’’ (Kvinde 2, s. 6). Begge kvinder giver således udtryk for, at screeningens 

spørgsmål har bidraget med refleksive udbytter. Her får jordemoderen en essentiel rolle, idet 

kvinden tilkendegiver ‘’[...] jordemoderen spurgte jo bare på en anden måde, end hvad jeg 

gjorde.’’ (Kvinde 1, s. 4). Alligevel udtrykker kvinderne, at det refleksive udbytte kunne være 

opnået uden screeningen. Ifølge kvinde 1 var parret alene kommet frem til samme refleksion 

uden jordemoderens anvendelse af screeningen, blot senere i graviditeten (Kvinde 1, s. 10). 

Refleksionerne, som udsprang fra sårbarhedsscreeningen, var forventningsafstemt forinden hos 

kvinde 2: ‘’[...] vi har været gode til at snakke sammen sådan i løbet af graviditeten, så jeg 
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tror, der er mange af spørgsmålene [...] dem har vi lidt forventningsafstemt og snakket om 

[...]’’ (Kvinde 2, s. 9). 

 

Igennem interviewene kommer kvinderne ud fra ovenstående frem til følgende omkring deres 

oplevelse af det refleksive udbytte af sårbarhedsscreeningen. Adspurgt om kvinde 1 har opnået 

et udbytte af samtalen, svarer hun: ‘’Jaa … Det er nok mere spørgsmålet … Det ved jeg faktisk 

ikke.’’ (Kvinde 1, s. 11). Kvinde 2 pointerer følgende ift. hendes udbytte af screeningen: 

 

‘’Hmm, jeg tror ikke rigtig, at jeg har kunnet bruge det til noget. Udover at der måske 

var nogle af de der spørgsmål, der satte noget refleksion i gang, men det har mere været om 

mig og min kæreste, men ikke sådan dybt personlige ting, der synes jeg ikke, at jeg har fået 

noget ud af det. […]’’ (Kvinde 2, s. 17). 

 

Kvinderne beskriver således, at screeningen appellerer til at indgå i nye dialoger og 

refleksioner. Dog formoder de, at de ville have opnået samme refleksive udbytte uden 

screeningen. For ukomplicerede gravide må det herudfra vurderes, at screeningen ikke opleves 

styrkende. 

 

5.1.5 Meningsfuldhed ved screeningen? 

 

‘’Jamen jeg synes egentlig, at det var fint nok, altså, jeg kan godt forstå, at man nogen 

gange kan blive nødt til at stille nogle spørgsmål for at tjekke, om forældrene nu kan klare det. 

Altså nu arbejder jeg jo selv med nogle forældre, hvor jeg tænker, at du skulle aldrig have haft 

børn. Så jeg kan godt forstå, at man gør det, hvis det er for at sådan at skal forarbejde, at man 

kan hjælpe dem til, at nu skal de til at være forældre, hvis det er det, det bliver brugt til.’’ 

(Kvinde 1, s. 17). 

 

Dette svarede kvinde 1, da hun blev adspurgt om, hvad hun synes om spørgsmålene. Det ses, 

at kvinden er forstående overfor et behov for, at jordemoderen screener parrene, hvilket hun 

tolker som udtryk for, at de skal godkendes. Kvinden giver dog udtryk for manglende viden om 

formålet. Det bliver derfor tydeligt, at kvinden her gør brug af sine personlige erfaringer 

gennem sit erhverv for at opnå mening med screeningen. Kvinden 2 giver ligeledes udtryk for, 
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at hun oplever det meningsfuldt at anvende sårbarhedsscreeningen i konsultationen. Dog var 

oplevelsen anderledes end forventet: 

 

 ‘’Ja, vi snakkede om, da vi kom hjem, at det var alligevel vildt, hvad de 

(jordemoderen) sådan skulle vide om os. Men vi snakkede også om, at det var bare af 

sikkerhedsmæssige årsager, så jeg tror egentligt, at vi begge to gik derfra med en oplevelse af, 

at det havde måske været lidt mere anderledes og personligt, end vi troede, det ville være, men 

at det var okay, og vi kunne godt forstå grunden bag.’’ (Kvinde 2, s. 4-5). 

 

Man ser her, at kvinde 2 deler holdning med kvinde 1, idet hun udtrykker at se mening med 

anvendelsen såfremt, at den anvendes af sikkerhedsmæssige årsager. Til trods for denne 

udtalelse bliver det tydeligt, at hun havde forventet det anderledes, hvilket påvirker meningen 

med oplevelsen. Dette ses her: ‘’ [...] noget af det kunne jeg måske ikke helt se grund til, at man 

skulle snakke om. At dér blev det meget personligt uden, at det måske havde graviditeten til 

formål.’’ (Kvinde 2, s. 17). Det ses, at selvom kvinden kan se baggrunden for screeningen, 

mangler hun koblingen mellem de spørgsmål, hun bliver stillet, og det jordemoderen skal bruge 

det til, hvilket påvirker oplevelsen af screeningen. 

 

Opsummerende ses det ud fra kvindernes udtalelser, at de ser mening med anvendelse af 

screeningen, hvis den anvendes sikkerhedsmæssigt for at opspore dem, som har behov for 

hjælp. For at den gravide skal opnå en positiv oplevelse af screeningen, er vigtigt, at hun forstår 

formålet med screeningen, og at kvindens egne refleksioner inddrages. Der ses et behov for, at 

jordemoderen laver en tydelig kobling, således screeningen giver mening ift. graviditet og efter 

fødslen. 

 

5.1.6 Test af forældreevne 

Begge kvinder kommer igennem interviewene ind på, at de har oplevet at føle sig testet på 

forældreevne, når jordemoderen har anvendt sårbarhedsscreeningen. Kvinde 1 ytrer: 

 

 ‘’Man blev sådan lidt, gud er det det, man skal snakke om? Og så tænkte vi, at 

det var nok fordi, at … hun skulle høre, om vi var … hvad hedder sådan noget? Om vi kunne 

blive forældre. Om vi var gode nok.’’ (Kvinde 1, s. 5). 
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Af citatet ses det, at kvinden har følt sig testet på sin forældreevne under sårbarhedsscreeningen. 

Samtidig angiver kvinden dog, at: ‘’Så jeg tror da, at jeg tænkte sådan, det var lidt en test, men 

altså det gjorde ikke os noget … nej.’’ (Kvinde 1, s. 6). Man ser, at selvom kvinden har følt sig 

testet, har det ikke påvirket hende. Alligevel vurderes det at have gjort indtryk på hende, idet 

hun efterfølgende fortæller: ‘’[...] Og så spurgte vi lidt sådan andre sådan: Er I også, altså blev 

I også sådan godkendt? [...]’’ (Kvinde 1, s. 17). Der ses et behov for at spejle sig i andre for at 

undersøge, om de har oplevet samme test af forældreevne. Kvinde 2 har oplevet samme følelse 

af at blive testet på sin forældreevne. Hun udtrykker, at det påvirkede hendes oplevelse således: 

 

 ‘’Hmm, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg havde forestillet mig, men jeg gik derfra med 

sådan lidt en tom fornemmelse, som om at det bare var, vi skal lige tjekke jer af og finde ud af, 

om I overhovedet er egnet til at blive forældre, og det er I, så nu kan I godt bare smut igen agtig 

[...]’’ (Kvinde 2, s. 14). 

 

Hun oplever, at jordemoderbesøget blot består i en test af forældreevne, hvilket efterlader hende 

med en tom fornemmelse. Jordemoderens rolle kommer til at fremstå som en, der blot skal 

holde øje med egnethed og dermed ikke lever op til kvindens forventninger. Test af 

forældreevne har foruden ovenstående undren også bidraget med en oplevelse af anerkendelse 

af kvinderne. Dette beskriver de begge:  

 

‘’ Jamen jeg tror faktisk, at hun sagde, at I er … hvad var det for et ord, hun brugte? 

RESSOURCEstærke forældre, sagde hun [...] Men hun sagde, I er jo ressourcestærke forældre, 

og det havde hun så også skrevet på en seddel til den næste jordemoder, at vi var helt fantastiske 

og sådan noget.’’ (Kvinde 1, s. 5). 

 

Kvinde 2 udtrykker den samme oplevelse af anerkendelse: ‘’[...] Så jeg tror, altså selvfølgelig 

var det rart at få det bekræftet. Det var rart, hun sagde det højt, at det ikke bare var noget, der 

lå mellem linjerne [...]’’ (Kvinde 2, s. 11-12). Begge kvinder angiver i denne sammenhæng, at 

anerkendelsen ikke har ændret deres selvopfattelse af egen forældreevne, det har blot bekræftet 

dem i egen selvforståelse. Sårbarhedsscreeningen efterlader således kvinderne med en 

oplevelse af at blive testet på forældreevne, hvilket medfører en undren, som kan resultere i en 

tomhedsfølelse. Ligeledes kan det efterlade de ukomplicerede gravide med en anerkendelse, 

som dog var forventelig. 
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5.2 Redegørelse for og analyse af uddrag i Sundhedspædagogik i sundheds-

fremme 
I det følgende afsnit redegøres og analyseres de to begreber den patogenetiske model og den 

salutogenetiske model. De redegøres og analyseres enkeltvis, hvor der først vil følge en 

redegørelse for den patogenetiske model, hvorefter denne analyseres op mod 

problemformuleringen. Dette vil dernæst ligeledes gøres for den salutogenetiske model. 

Begreberne redegøres og analyseres mhp. besvarelse af, hvorvidt jordemoderen kan arbejde 

sundhedsfremmende og forebyggende i relation til de gravides oplevelser af 

sårbarhedsscreeningen. Begreberne findes relevante, idet Simovskas begrebsafklaring af 

forebyggelse lægger op til den patogenetiske model, mens Simovskas definition af 

sundhedsfremme kalder på anvendelse af den salutogenetiske model. 

 

5.2.1. Den patogenetiske model  

I dette afsnit redegøres og analyseres den patogenetiske model i to separate afsnit. 

 

5.2.1.1 Redegørelse for den patogenetiske model 

Den patogenetiske model er centreret omkring sygdom. Modellen har fokus på årsager for 

sygdom, risikofaktorer, symptomer og forebyggelse samt behandling heraf. Sundhedsbegrebet 

patogenetisk er kendetegnet ved fem aspekter: Biomedicinsk, reduktionistisk, mekanistisk, 

allopatisk og dualistisk (Simovska 2012). Det biomedicinske aspekt er kendetegnet ved, at 

sundhed er en egenskab ved biologiske væsner. Reduktionistisk refererer til, at sundhed 

vurderes ud fra mindre grundlæggende komponenter. Kroppens anskues som et apparat, der 

kan gå i stykker og repareres, hvilket er kendetegnet for det mekanistiske aspekt. Det 

mekanistiske aspekt må ved behov behandles allopatisk, som forstås ved, at hvis kroppen går i 

stykker, bør symptomerne behandles med en modsatrettet kraft i passende dosis. Ved dualistisk 

forstås, at krop og sjæl må anskues uafhængigt af hinanden. Indenfor dette perspektiv opstår en 

magtrelation mellem sundhedsprofessionelle og lægmænd, der medgiver, at individet anskues 

som passiv og føjelig overfor de sundhedsprofessionelles viden, råd og service (Ibid.). 

 

5.2.1.2 Analyse af den patogenetiske model 

Med projektet ønskes det undersøgt, hvorvidt jordemoderen kan sundhedsfremme og forebygge 

i relation til de gravides oplevelser af sårbarhedsscreeningen. Af projektets begrebsafklaring 
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ses det, at fokus indenfor en forebyggende indsats lægges på sygdom og forebyggelse heraf. 

Grundet den patogenetiske models centrering omkring sygdom, forebyggelse og behandling, 

må det antages, at jordemoderens arbejde indenfor denne tilgang får en forebyggende karakter, 

hvor fokus vil ligge på at opspore og behandle sygdom. Sårbarhedsscreeningen må indenfor 

den patogenetiske model således ses som et middel til at opspore sygdom, her i form af 

sårbarhed. Jordemoderen må i dette perspektiv påtage sig en biomedicinsk synsvinkel, hvor 

kvinderne ses som biologiske væsener. I jordemoderens forebyggende arbejde med 

screeningen, må der altså være fokus på biologiske aspekter, og hvorledes der kan opnås 

sundhed herved. Jordemoderen må indenfor den patogenetiske model have for øje, at sundhed 

består af mange opdelte faktorer, hvorfor hun må påtage sig en reduktionistisk tankegang i sin 

forebyggelse af sårbarhed. Screeningen opfordrer potentielt jordemoderen til at fastholde en 

reduktionistiske tankegang, idet den gravides sundhed og sygdom vurderes og forebygges ud 

fra prædefinerede kategorier. Jordemoderen skal ud fra modellen se den gravides krop som et 

apparat, som hun mekanistisk kan reparere, hvis hun i sin reduktionistiske vurdering oplever 

sårbarhed. Ydermere må sårbarhed ud fra den patogenetiske model behandles allopatisk, hvor 

jordemoderen vurderer, hvilken modsatrettet kraft den enkelte gravide har behov for. Under 

sårbarhedsscreeningen kan dette ses ved, at jordemoderen videresender den sårbare gravide til 

en teamsamtale, hvor hun eksempelvis kan modtage psykologisk vejledning, hvis hun har en 

psykisk sårbarhed. Sårbarhedsscreeningen har til formål at forebygge indenfor fysiske såvel 

som psykiske problemstillinger. Ud fra en patogenetisk tilgang må jordemoderen tilgå kvinden 

dualistisk. Hun må derfor anskue de fysiske og psykiske problemstillinger uafhængigt af 

hinanden.  

 

Jordemoderens patogenetiske tilgang til den gravide må antages at have betydning for 

relationen mellem jordemoderen og den gravide, fordi der udspringer en magtrelation af 

modellen, hvor jordemoderen kommer til at fremstå vidende og autoritær, mens den gravide 

blot må forholde sig passivt og følge jordemoderens råd. Screeningens fokus på opsporing, 

risikofaktorer, symptomer, forebyggelse og behandlingen må således ses ud fra en 

patogenetiske tilgang grundet dennes fokuspunkter. Tilgangen kan anvendes forebyggende, så 

længe jordemoderen opfylder krav ift. sin tilgang til den gravide. Dette har indflydelse på 

relationen mellem jordemoderen og den gravide. 
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5.2.2. Den salutogenetiske model 

I dette afsnit redegøres og analyseres den salutogenetiske model i to separate afsnit. 

 

5.2.2.1 Redegørelse for den salutogenetiske model 

Indenfor den salutogenetiske model lægges fokus på faktorer, som styrker og vedligeholder den 

enkeltes sundhed frem for faktorer, der medfører sygelighed. Sundhed anskues her som en 

tilstand i flydende bevægelse i stedet for en statisk tilstand (Simovska 2012) Det salutogenetiske 

perspektiv fokuserer på psykologiske mekanismer, som påvirker individets håndtering af 

stressorer og ugunstige forhold, der kan have negativ påvirkning på individets helbred. 

Modellen har samtidig fokus på dynamiske interaktioner mellem individet og dens oplevede 

omgivelser samt faktorer, som påvirker den enkeltes formåen til at mestre egen livssituation. I 

vurderingen af den enkeltes sundhed lægges fokus ikke blot på individuelle ressourcer, men 

ligeledes på den enkeltes mellemmenneskelige og sociale relationer samt tilstedeværelse af 

opbakning fra netværk. Sundhed anskues således indenfor den salutogenetiske model positivt 

med fokus på ressourcer frem for negativt med fokus på mangler. Ved modellen søger man 

således at forstå faktorer med betydning for individets evne til at forblive sund under vanskelige 

forhold (Ibid.). 

 

5.2.2.3 Analyse af den salutogenetiske model 

I relation til hvorvidt jordemoderen kan sundhedsfremme og forebygge ift. de ukomplicerede 

gravides oplevelser af sårbarhedsscreeningen, lægger den salutogenetiske model op til en 

sundhedsfremmende indsats. Dette skyldes modellens fokus på styrkelse af individets 

ressourcer frem for sygelighed, hvilket, som anført i afsnit 2.2, ses som fokus i Simovskas 

begrebsafklaring af sundhedsfremme. Jordemoderen må derfor ud fra den salutogenetiske 

tilgang have fokus på at styrke den enkelte gravides ressourcer for at arbejde 

sundhedsfremmende under screeningen. Sundhed anskues gennem salutogenesen som værende 

flydende i stedet for statisk, hvorfor den gravides sundhed ud fra modellen ikke kan fastlægges 

ved en enkelt vurdering, hvilket sårbarhedsscreeningens resultat er. Den gravides fremkomne 

sundhedsfaktorer fra screeningen bør således inddrages og kommunikeres om ved efterfølgende 

konsultationer for at afdække, om den gravide fortsat har samme behov og sundhedstilstand.  

Indenfor det salutogenetiske perspektiv må jordemoderen fokusere på psykologiske 

perspektiver. Dette muliggør screeningen, idet den har fokus på psykologiske perspektiver, 

samt hvilken indvirkning disse har på den gravide. Foruden de psykologiske aspekter har den 
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salutogenetiske model fokus på dynamiske interaktioner. Da screeningen ligeledes er 

undersøgende på interaktioner mellem den gravide og hendes omgivelser, kan jordemoderen 

anvende den salutogenetiske model til at søge en bred forståelse for den gravide. Særligt er 

medmenneskelige og sociale relationer i fokus indenfor perspektivet. Jordemoderen kommer 

derfor til at arbejde salutogenetisk, idet screeningen har fokus på kvindens relation til sin 

partner, familie og øvrige netværk. Jordemoderen må i denne henseende være opmærksom på, 

at hun ligeledes indgår i kvindens dynamiske interaktioner. Dette stiller krav til jordemoderens 

engagement i interaktionen for, at den styrker kvinden og fremmer sundhed. Jordemoderens 

fokus på psykologiske aspekter og dynamiske interaktioner bør, ifølge den salutogenetiske 

model, fokusere på at synliggøre og øge kvindens ressourcer frem for at fokusere på kvindens 

mangler. Hendes indsats opnår herved en sundhedsfremmende karakter. Ved modellen søger 

jordemoderen således at opnå forståelse for den enkelte gravides ressourcer ift. at forblive sund 

under og efter graviditeten. 

 

6.0 Diskussion 
I følgende afsnit diskuteres analysens synspunkter op mod hinanden til besvarelse af 

problemformuleringen. Slutteligt følger en kritik af egen metode. 

 

Som nævnt i indledningen har sårbarhedsscreeningen til formål at opspore sårbarhed 

systematisk. Ud fra screeningens formål og indhold ses der således fællestræk til den 

patogenetiske model, idet fokus her ligges på årsager til sygdom, risikofaktorer, symptomer, 

forebyggelse og behandling. Samtidig ses der også fokuspunkter fra den salutogenetiske model 

ved sårbarhedsscreeningen, idet jordemoderen undersøger den gravides psykologiske tilstand 

og tilstedeværelse af dynamiske interaktioner, samt hvorledes disse påvirker den gravides evne 

til at håndtere eget liv. Denne anvendelse af både en sundhedsfremmende og forebyggende 

indsats gennem den salutogenetiske model og den patogenetiske model ses relevant for 

jordemoderens virke, idet hun, som skitseret i indledningen, jf. §1 i Sundhedsloven har pligt til 

at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende. Dog kunne man ud fra analysen af egen 

empiri overveje, hvorledes vægtningen af de to tilgange kommer til udtryk, hvilket tydeliggøres 

løbende gennem diskussionen. Ligeledes diskuteres det i de fremadrettede afsnit, hvordan de 

ukomplicerede gravide oplever sårbarhedsscreeningen, og hvorvidt jordemoderen kan arbejde 

sundhedsfremmende og forebyggende i relation hertil. 
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Af analysen af egen empiri fremkom det, at de ukomplicerede gravide generelt oplevede 

tilfredshed ved informationsniveauet under sårbarhedsscreeningen. Dog udsprang der 

udfordringer ift. forskellige behov og manglede forståelse for formålet med screeningen. Her 

ses et behov for, at jordemoderen anvender sit faglige skøn til at vurdere den enkelte kvindes 

behov. I denne vurdering ses der dog nogle udfordringer for jordemoderen. Screeningen ligger 

ved 1. jordemoderkonsultation, og jordemoderens kendskab til den enkelte gravides behov må 

derfor antages at være begrænset. Yderligere kan det ses udfordrende, hvor meget information 

jordemoderen bør give. Grundet screeningens patogenetisk fokus på sygdom, kan 

jordemoderens information omkring formålet antages at tage udgangspunkt i hendes viden om 

risici, fx risiko for efterfødselsreaktion. Det kan overvejes, hvor meget jordemoderen kan 

informere om ud fra denne forebyggende tilgang, inden det eventuelt kan resultere i 

bekymringsskabelse hos den gravide, som jf. indledningen er en risiko ved sundhedsfremmende 

og forebyggende indsatser. Dette må skønnes at virke hæmmende på jordemoderens 

sundhedsfremmende indsats. Det kunne overvejes, om udfordringerne kunne afhjælpes ved, at 

jordemødrene fik udleveret fortrykt information, som hun kunne informere de gravide ud fra, 

dette især fordi, at kvinderne jf. analysen oplevede at mangle formålet med screeningen. 

Omvendt er fortrykt informationsmateriale dog modstridende til det individuelle behov, de 

gravide ifølge analysen også har til information. Jordemoderen bør derfor anvende 

informationsmaterialet vejledende med den enkelte gravides behov i centrum. Dette er en 

nødvendighed, hvis jordemoderen skal arbejde sundhedsfremmende, idet informationsniveauet 

må være tilpasset og styrke den enkeltes ressourcer ifølge salutogenesen. Den ene kvinde 

efterspørger at modtage fortrykt materiale forud for konsultationen. Dog skønnes dette at må 

overvejes nøje, da begge kvinder tilkendegiver, at det muligvis kan påvirke nogle gravides svar. 

Som informationsniveauet omkring sårbarhedsscreeningen er tilrettelagt på nuværende 

tidspunkt, vurderes der at være en patogenetisk magtrelation, idet jordemoderen er vidende 

omkring screeningen, mens den gravide er passiv og ej forstår formålet med screeningen. Det 

findes interessant, hvorfor kvinderne stiller spørgsmålstegn ved screeningen, mens de alligevel 

medvirker til den og beskriver den som værende acceptabel. Det kunne overvejes, om denne 

følelse af accept udspringer af en patogenetisk autoritær tillid til jordemoderen, og om 

kvinderne dermed tilsidesætter egne behov. 

 

I forbindelse med analysens fund af at jordemoderen agerer psykolog, udspringer der en undren 

hos kvinderne. Undringen udtrykkes hos den ene kvinde ved, at samtalen opleves udspørgende, 
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hvor jordemoderen søger at finde problemer. Dette fokus på søgning af problemer antyder en 

patogenetisk tilgang, hvor fokus netop lægges på opsporing af sygelige forhold. Jordemoderen 

kommer således til at have et forebyggende fokus. Det er interessant at overveje, hvorfor 

jordemoderen kommer til at virke udspørgende efter problemer. Hertil kan det overvejes, om 

det blandt andet kunne udspringe af en frygt for at overse en sårbarhed, eller om det blot skyldes 

det øget fokus på sårbarhed, som er opstået i takt med indførelse af screeningen. 

 

Et andet dilemma ifm. sårbarhedsscreeningen udsprang i kvindernes udtalelser omkring 

relationen til deres jordemoder. Det findes interessant at overveje, hvad der påvirker relationen. 

Er det relationen, der påvirker oplevelsen af screeningen, eller er det screeningen, der påvirker 

oplevelsen af relationen til jordemoderen? Jf. analysen oplevede kvinde 1, at screeningen ikke 

påvirkede relationen, men alligevel følte hun en stærkere relation til den første jordemoder, som 

havde foretaget sårbarhedsscreeningen. Omvendt oplevede kvinde 2 screeningen som 

hæmmende for relationen. Dette kan antyde, at oplevelsen af screeningen har en påvirkning på 

relationen mellem kvinden og jordemoderen. Forskellen i de to kvinders oplevelser af 

screeningen og relationen findes interessant. Kvinde 2 har oplevet at føle screeningen som et 

forhør og tjekliste. Her synes det, at jordemoderen har haft en patogenetisk tilgang til 

screeningen, hvor kvinden er blevet vurderet reduktionistisk, som et mekanistisk apparat, der 

skal tjekkes for fejl. Jordemoderen har således haft en forebyggende tilgang til screeningen, 

hvilket kunne synes at påvirke relationen. Omvendt beskrev kvinde 1 screeningen som en 

nærværende interaktion. Her ses, at forståelsen for den gravide er opnået gennem fokus på en 

styrkende interaktion, hvorved jordemoderen har anvendt en salutogenetisk tilgang. Man kan 

derfor overveje, om en salutogenetisk tilgang til den ukomplicerede gravide under 

sårbarhedsscreening medgiver en bedre oplevelse af screeningen og relationen. Dette 

underbygges af analysens gennemgående behov for nærvær og nysgerrighed, som kvinderne 

udtrykte. Den salutogenetiske tilgang kan potentielt være besværet, hvis kvinden anskues 

patogenetisk som et mekanistisk apparat, der reduktionistisk kan vurderes efter præbestemte 

faktorer. Screeningens rammer kunne her eventuelt ses som en udfordring for jordemoderen, 

idet screeningen opstiller forudbestemte sårbarhedskategorier, som jordemoderen skal vurdere 

den gravide ud fra. 

 

Af analysen ses det, at rammerne for screeningen opleves grænseoverskridende. Dette 

udspringer bl.a. af kombinationen af screeningens personlige spørgsmål og dens placering ved 
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1. jordemoderkonsultation. Som nævnt i indledningen beskriver Mabeck, at en samtale bør 

bestå af forskellige kronologiske lag. Ifølge kvinde 2 springer samtalen direkte til det fjerde og 

sidste lag omhandlende følelser, idet hun opfordres til at omtale personlige emner allerede ved 

1. jordemoderkonsultation. Dette kan ses udfordrende for opbygningen af relationen, da man 

jf. analysen så, at kvindens relation til jordemoderen blev påvirket af følelsen af, at samtalen 

var grænseoverskridende. Herudfra kan man overveje, om screeningens rammer ikke lægger op 

til, at jordemoderen kan danne en relation med kvinden. Dette kan ses problematisk, da det af 

analysen sås, at screeningens personlige spørgsmål skaber forpligtigelse til jordemoderens 

opbygning af relation til den gravide, idet de stiller krav til, at jordemoderen husker parrene 

efterfølgende. Det skønnes således vigtigt med fokus på relationsdannelse, hvis de gravide skal 

opnå en positiv oplevelse af jordemoderens sundhedsfremmende og forebyggende indsats i 

forbindelse med sårbarhedsscreeningen. Ud fra ovenstående overvejelse kan man derfor 

reflektere over, om det ville være ideelt at placere screeningen senere i graviditeten, hvor 

jordemoderen og kvinden har nået at opbygge kendskab til hinanden. Omvendt medfører 

sårbarhed kendte risici jf. indledningen, hvorfor jordemoderen har pligt til at arbejde 

forebyggende. Det skønnes nødvendigt, at støtteforanstaltninger iværksættes tidligt grundet de 

kendte risici, og det vurderes derfor ikke forsvarligt at afvente udførelsen af screeningen. Det 

kalder dog på et behov for at overveje, hvorledes screeningen ellers kan tilrettelægges. 

 

Screeningens anførte patogenetiske fokus på opsporing af sårbarhed og allopatisk behandling 

heraf, resulterer jf. analysen i, at ukomplicerede gravide ikke opnår et udbytte af screeningen. 

Det kan overvejes, om screeningens fokus på forebyggende indsatser bliver så 

gennemtrængende, at blot behandlingskrævende sårbarhed kommer i fokus, hvorved den 

normale sårbarhed overses. Dette ses problematisk, da ukomplicerede gravide, som anført i 

indledningen, ligeledes gennemgår en sårbar periode, hvor der er mulighed for personlig 

udvikling. Der ses således et behov for en salutogenetisk tilgang med fokus på at styrke den 

enkelte kvindes ressourcer, da salutogenesen jf. analysen netop har fokus på styrkelse af 

individet under vanskelige forhold. Dette lægger screeningen samtidig op til, da man kan indgå 

i en dialog omkring personlige ressourcer, hvorfor den opfordrer kvinden til at se indad og 

derved opnå personlig udvikling. Da kvinderne udtaler, at de ikke har opnået et udbytte, 

skønnes det dog, at det patogenetiske fokus opnår en større vægtning end det salutogenetiske 

fokus. 
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Selvom den patogenetiske model vægter mest, ses der i diskussionen således gennemløbende 

et behov for at anvende en salutogenetisk model til de ukomplicerede gravide. Til trods for dette 

findes det interessant, at screeningen jf. analysen blot opfattes meningsfuld af de gravide, hvis 

den anvendes med et forebyggende formål. Kvinderne lægger således op til en patogenetiske 

tilgang til screeningen, hvor jordemoderen skal opspore risici. De gravide søger en tydelig 

kobling mellem screeningen og graviditeten for at se mening med formålet. Det medfører derfor 

en udfordring for jordemoderen i, at hvis hun giver for lidt information om screeningen, 

mangler kvinderne et meningsfuldt formål, mens for meget information kan føre til 

bekymringsskabelse, som anført tidligere i diskussionen. Dette kan antyde et behov for, at 

jordemoderen har fokus på kvindernes mentale påvirkning af informationsniveauet omkring 

risici, hvilket en patogenetisk dualistisk tankegang ikke opfordrer til jf. analysen. Dette skyldes, 

at man her mener, at sygdomsrisici ikke påvirker den mentale sundhed. Til trods for at 

kvinderne efterspørger den patogenetiske model og dermed en forebyggende indsats, ses det ud 

fra denne diskussion at anvendelse af den patogenetiske model ikke er tilstrækkelig til at 

opfylde kvindernes behov. 

 

Af analysen ses det, at kvinderne følte sig testet på forældreevne. De angiver begge at være 

blevet tiltalt egnet til forældrerollen, hvorfor man kan argumentere for, at de har fået tildelt et 

stempel. Som fremstillet i indledningen kan sundhedsfremmende og forebyggende indsatser 

resultere i stigmatisering og patientliggørelse. Det kan overvejes, om stemplingen medfører 

denne kategorisering af de gravide. Da projektet omhandler ukomplicerede gravide kommer 

stemplet til at fremstå anerkendende, men må dog fortsat anskues som en kategorisering af den 

enkelte. Indenfor den salutogenetiske tilgang ses sundhed flydende, hvorfor det opleves 

problematisk, at screening medfører en følelse af stempling. Det ses problematisk, da der i 

analysen af den salutogenetisk tilgang lægges op til, at jordemoderen skal sundhedsfremme den 

gravide ved hver jordemoderkonsultation, hvilket er det modsatte af at pålægge hende en statisk 

stempling. Dette understøttes af kvindernes oplevelse af ikke at være blevet styrket ved 

screeningen. Det findes interessant at overveje, om stemplet fremadrettet fjerner fokus for den 

gravides behov i relation til sundhedsfremme og forebyggelse. I et forebyggende perspektiv ses 

det ugunstigt at fastsætte et stempel på den gravides sundhed, da dette kan resultere i en falsk 

tryghed, som skitseret i indledningen. Det findes interessant at overveje, om et stempel kan 

resultere i, at kvinden og jordemoderen bliver for fokuseret på jordemoderens vurdering af 
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egnethed, således de efterfølgende muligvis ikke er opmærksomme på symptomer på 

sygelighed, fx efterfødselsreaktion. 

 

De ukomplicerede gravides oplevelse af at blive testet på forældreevne efterlod dem jf. analysen 

med en undren, en manglede opnåelse af forventninger til en jordemoder og en tomhedsfølelse. 

Samtidig oplevede de dog også en generel forståelse for behovet. Der udspringer her for 

jordemoderen et krydspres mellem at skulle sundhedsfremme og forebygge den enkelte, 

hvorved hun skal indgå i en personlig og nær dialog, samtidig med at årsagen for den personlige 

dialog bunder i en organisatorisk pålagt screening, som skal anvendes ved alle. Af analysen ses 

det, at screeningen kan tænkes at opleves som en pligt for jordemødrene. Dens organisatoriske 

rammer kan således påvirke jordemoderens mulighed for at arbejde ud fra den enkelte gravides 

behov.  

 

Ud fra ovenstående diskussion skønnes det, at sårbarhedsscreeningen kan anvendes 

sundhedsfremmende og forebyggende af jordemoderen, men at der foreligger en række 

dilemmaer, som jordemoderen bør overveje. 

 

6.1 Kritik af egen metode 
Til vurderingen af kvaliteten af det indsamlede egen empiri vil studiet blive vurderet ud fra 

kvalitativ metodelitteratur. I denne sammenhæng anvendes Steiner Kvale og Svend 

Brinkmanns begreber reliabilitet, validitet og generalisering (2015). 

 

6.1.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten af en undersøgelse vurderer, hvorvidt undersøgelsen resultater er konsistente og 

troværdige. Med dette menes hvorvidt resultatet kan reproduceres af andre forskere på et andet 

givent tidspunkt og opnå samme resultat (Kvale & Brinkmann 2015). Ved indsamling af egen 

empiri har vi som tidligere anført forholdt os fænomenologiske under udarbejdelsen af 

interviewguiden og til interviewpersonernes efterfølgende udtalelser. Interviewprocessen og de 

anvendte spørgsmålstyper er tydeligt forklaret, hvilket gør det muligt for andre forskere at 

gentage dataindsamlingen og få enslydende resultater. Det findes dog ikke muligt at 

reproducere samme resultater grundet projektets fænomenologiske tilgang. Derudover har vi 

som skitseret anvendt åbne og udforskende spørgsmål. Dette er gjort for at forsøge at undgå en 

ledende spørgeteknik, da ledende spørgsmål kan påvirke det opnåede resultat (Ibid.). Således 
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er det forsøgt undgået, at vores forforståelse og spørgeteknik påvirkede de opnåede resultater. 

Dog oplevede vi, at det til tider var svært at tilbageholde egen forforståelse. Bl.a. blev dette 

oplevet ved, at kvinde 1 blot kunne oplyse om sin barndom som samtaleemne under 

screeningen. Her opstod en lyst til at spørge direkte ind til andre screeningsemner, som vi ved, 

via vores forforståelse, anvendes under sårbarhedsscreeningen. I situationen undlod vi dog at 

spørge grundet vores ønske om at bibeholde den fænomenologiske tilgang. Grundet fokus herpå 

vurderes en fænomenologisk tilgang således at være opnået i langt størstedelen af interviewene. 

Reliabiliteten styrkes ved, at transskriptionerne og den efterfølgende analyse er gennemsigtig, 

idet processerne er tydeligt forklaret. Der er fremstillet klare regler for håndteringen af 

transskriptionerne. Ydermere er analyseprocessen beskrevet detaljeret gennem anvendelse af 

analysemodel og understøttet af bilag 10. Da vi har anvendt semistrukturerede interview under 

dataindsamlingen, har vi forfulgt de udtalelser, vi fandt relevante for besvarelse af 

problemformuleringen. Dette kunne antages at svække reliabiliteten, idet den indsamlede data 

således bliver påvirket af informanterne og forskerne. Overordnet vurderes reliabiliteten af 

vores undersøgelse dog styrket grundet studiets beskrevet systematiske fremgang. 

 

6.1.2 Validitet 

Når et studies validitet skal vurderes, undersøges hvorvidt en metode undersøger det, den har 

til formål at undersøge (Kvale & Brinkmann 2015). Ift. vores undersøgelse henvises der her til, 

hvorledes projektets valgte metode undersøger projektets mål. Når man vurderer et studies 

validitet, er det relevant at vurdere validitet ift. den håndværksmæssige kvalitet, kommunikativ 

validitet og pragmatisk validitet (Ibid.). 

 

6.1.2.1 Håndværksmæssig kvalitet 

Ved den håndværksmæssige kvalitet vurderes forskerens håndværksmæssige dygtighed 

gennem studiet (Kvale & Brinkmann 2015). I den forbindelse vurderes forskeres viden om 

emnet og evne til at benytte spørgeteknikker for interview (Ibid.). Med gruppens baggrund som 

jordemoderstuderende på Aalborg Universitetshospital har begge medlemmer et kendskab til 

praksis og den anvendte sårbarhedsscreening. Dette vurderes at øge studiets håndværksmæssige 

kvalitet, da vi således besidder en sensitivitet overfor de gravides oplevelser af 

sårbarhedsscreeningen, der muliggør en dybere og mere nuanceret udforskning af emnet. Man 

kan kritisere, at begge gruppemedlemmer har afholdt et interview, da forskellige forskere ifølge 

Kvale og Brinkmann kan producere forskellige resultater ud fra samme interviewguide grundet 
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forskellig sensitivitet over for emnet (2015). Dog vurderer vi, at dette ikke har haft en høj grad 

af påvirkning, da det må antages, at begge gruppemedlemmer har nogenlunde samme viden på 

området grundet ens uddannelse og samme praktiksted. Da det for begge gruppemedlemmer er 

første gang, at vi afholder et interview, kan uerfarenhed have påvirket de opnåede resultater, 

hvilket kan ses som en svaghed for studiets håndværksmæssige kvalitet. Den indsamlede data 

kunne muligvis have været mere dybdegående udforsket, hvis gruppemedlemmerne havde 

været mere erfarne. Dette er søgt imødekommet ved, at begge gruppemedlemmer har været til 

stede ved hvert interview. Dette har styrket den håndværksmæssige kvalitet, idet der således er 

anvendt triangulering under interviewet, hvor det er krydstjekket, at interviewene kom omkring 

de intenderede interviewspørgsmål og fulgte op på perspektiver. Ydermere styrkes den 

håndværksmæssige kvalitet ved, at der er anvendt triangulering under transskriberingen. 

 

6.1.2.2 Kommunikativ validitet 

Indenfor den kommunikative validitet vurderes viden gyldig, når modstridende påstande og 

argumenter diskuteres (Kvale & Brinkmann 2015). Projektets analyse er underbygget af citater, 

hvorved analysens påstande er tydeligt dokumenteret. Citaterne præsenterer forskellige 

synspunkter, hvorved der ikke er søgt at fremme en bestemt holdning blandt kvinderne. Dette 

styrker den kommunikative validitet, idet der er inddraget forskelligartede holdninger. For at 

styrke den kommunikative validitet yderligere har vi afslutningsvis ved hvert interview bevidst 

opsummeret interviewerens opnåede forståelse for kvindens perspektiver. Dette er gjort for at 

foretage meningsvalidering (Launsø et al. 2011), hvor kvinden har kunnet af- eller bekræfte, 

om den opnåede forståelse stemmer overens med hendes. Den kommunikative validitet kunne 

have været højnet yderligere ved, at den endelige analyse blev sendt retur til kvinderne for at 

sikre korrekt forståelse. Dette er dog fravalgt grundet projektets rammer. 

 

6.1.2.3 Pragmatisk validitet 

Ved pragmatisk validitet vurderes videnspåstandes sandfærdighed ud fra deres anvendelighed 

for handling (Kvale & Brinkmann 2015). Indsamling af egen empiri har givet viden, som kan 

anvendes til ændring i handlinger i relation til sårbarhedsscreeningen. Jordemoderen må have 

fokus på kvindernes oplevelser i tilrettelæggelsen af sin omsorg, hvor undersøgelsen antyder et 

behov for fokus på informationsniveau, overvejelser ift. kompetenceområde, relationsdannelse, 

udbytte og meningsfuldhed samt forebyggelse af en følelse af at blive testet. Dette vurderes 

anvendeligt for praksis. 
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6.1.3 Generalisering 

Ifølge Kvale og Brinkmann (2015) er det muligt at vurdere generalisering ved kvalitativ 

forskning. I denne sammenhæng nævner de tre former for generalisering, herunder 

naturalistisk, statistisk og analytisk generalisering. Naturalistisk generalisering findes ej 

relevant for projektet, idet vores personlige erfaringer findes utilstrækkelige ift. det opnåede 

resultat. Ligeledes findes statistisk generalisering ej relevant, idet resultaterne ikke er 

kvantificerede. Analytisk generalisering findes relevant til vurdering af studiets generalisering, 

da man her overvejer, hvorledes resultaterne fra et studie kan være retningsgivende for, hvad 

udfaldet af et andet studie kan være. Vurderingen baseres på forskelle og ligheder imellem de 

to studier (Ibid.). Til at understøtte generaliseringspåstande for projektet er der benyttet 

assertorisk logik, som styrker den analytiske generalisering (Ibid.). Dette er gjort ved at 

inddrage relevante teorier til besvarelse af problemformuleringen og ved brug af vores 

hermeneutiske forforståelse.  

 

Til vurdering af den analytiske generalisering af egen empiri generaliseres projektets resultater 

op mod hvilke resultater, man kan opnå ved andre ukomplicerede gravide, da dette er den 

målgruppe, projektet omhandler. Til opnåelse af resultater, som kan overføres til ukomplicerede 

gravide generelt, har antallet af informanter betydning. Det optimale antal af informanter 

afhænger af formålet med undersøgelsen (Kvale & Brinkmann 2015). Optimalt ønskes, at 

ukomplicerede gravides oplevelser af sårbarhedsscreeningen undersøges indtil, at der er opnået 

mætning, hvilket ifølge Kvale og Brinkmann betegner en tilstand, hvor yderligere interview 

ikke medfører ny viden på området. Ved en kvalitativ undersøgelse udføres typisk 15 +/-10 

interview afhængigt af tid og ressourcer (Ibid.). Da vores undersøgelse består af to informanter, 

er undersøgelsens resultater indskrænket ift. at kunne sige noget generelt om alle ukomplicerede 

gravide, da vi ikke har kunnet opnå mætning. Dette vurderes, da interviewpersonerne hver har 

bidraget med forskellig viden, hvorfor man må antage, at flere informanter ville kunne have 

bidraget med en nuancering af resultaterne. Omvendt ser vi ligeledes en tendens til, at kvinderne 

udtaler samme hovedpointer, hvorfor det må overvejes, om hovedessensen er fremkommet. 

Hvis undersøgelsen havde inddraget flere informanter, kunne der være opnået en større viden 

omkring de ukomplicerede gravides oplevelser af sårbarhedsscreeningen generelt. Det vurderes 

dog, at det ikke ville være muligt at foretage en dybdegående analyse af flere kvinders udtaler, 

hvilket kunne vurderes at påvirke de opnåede resultater. 
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Til trods for manglende opnåelse af mætning vurderes hovedessensen af resultaterne alligevel 

at kunne opnås enslydende ved andre ukomplicerede gravide. Dette skyldes, at vi forinden 

havde opsat nogle kriterier for at præcisere den gruppe af ukomplicerede gravide, som vores 

undersøgelse kan give viden om. Det gør, at vores undersøgelse kan give viden om 

ukomplicerede gravide, som netop har deltaget i sårbarhedsscreeningen ved 1. 

jordemoderkonsultation og som er førstegangsfødende og dansktalende. Den ene kvinde 

opfyldte ikke kriteriet om netop at have været ved 1. jordemoderkonsultation, hvilket må 

antages at påvirke den analytiske generalisering, da kvinderne således ikke har samme 

udgangspunkt. Det kan tænkes, at det opnåede resultat fra denne kvinde har været påvirket af, 

at hun har haft tid til refleksion. Tiden kan ligeledes overvejes at have påvirket hendes 

hukommelse. Derudover har kvinden efterfølgende set andre jordemødre og har haft mulighed 

for at se screeningen i relation til resten af graviditeten. Denne afvigelse fra projektets kriterier 

må antages at påvirke resultaternes analytiske generalisering til målgruppen, men omvendt ses 

det også at have bidraget med yderligere perspektiver til projektet. De rekrutterede kvinder var 

af forskellig erhvervsmæssig baggrund. Dette skønnes at styrke undersøgelsens analytiske 

generalisering til målgruppen, idet de således repræsenterer forskellige udsnit heraf. Overordnet 

skønner vi ud fra en analytisk generalisering, at resultaterne fra projektet kan overføres til 

ukomplicerede gravide generelt, da de to kvinder trods forskelle har enslydende fokuspunkter 

ift. oplevelsen af sårbarhedsscreeningen. 

 

7.0 Konklusion 
I følgende afsnit præsenteres konklusionen på projektets problemformulering. Det ønskes 

besvaret hvordan ukomplicerede gravide oplever sårbarhedsscreeningen, og hvorvidt 

jordemoderen kan sundhedsfremme og forebygge i relation hertil. Konklusionen er baseret på 

analysen og diskussionen af egen empiri og den patogenetiske model samt den salutogenetiske 

model. 

 

De ukomplicerede gravides oplevelse af sårbarhedsscreeningen kan beskrives ud fra seks 

hovedtemaer, herunder utilstrækkelig information, psykolog, relation til jordemoderen, 

refleksivt udbytte, meningsfuldhed ved screeningen og test af forældreevne. 

Informationsniveauet ved sårbarhedsscreeningen opleves af kvinderne overordnet 

tilfredsstillende. De gravide besidder forskelligt informationsbehov, men generelt opleves 
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forvirring over screeningens formål og et behov for mere information. Informationsmængden 

vurderes herudfra at have betydning for oplevelsen af screeningen. De ukomplicerede gravide 

oplever, at jordemoderen agerer psykolog under sårbarhedsscreeningen. Kvinderne er undrende 

herfor, men behovet opleves overordnet forståeligt. Derudover er relationen til jordemoderen 

fundet at have betydning for oplevelsen af sårbarhedsscreeningen. Derfor vurderes det vigtigt, 

at jordemoderen udviser interesse og engagement for den enkelte kvinde for at skabe en 

nærværende relation. Ydermere opleves screeningen at medføre refleksive udbytter, hvilket dog 

ikke findes styrkende for parrene. Screeningen opleves generelt meningsfuld af kvinderne, dog 

påvirkes denne følelse af en manglende viden om formålet. For de ukomplicerede gravides 

oplevelse af sårbarhedsscreeningen vurderes det derfor vigtigt med tydelig kobling mellem 

screeningens spørgsmål og jordemoderens anvendelse af den opnåede viden. Slutteligt oplever 

kvinderne at føle sig testet på forældreevne, når sårbarhedsscreeningen anvendes. Denne test af 

forældreevne medfører for de ukomplicerede gravide en undren, som kan medføre en 

tomhedsfølelse. Ligeledes medgiver screeningen anerkendelse, som dog ikke har betydning for 

kvindens selvforståelse. Overordnet oplever de ukomplicerede gravide positive aspekter ved 

sårbarhedsscreeningen. Omvendt udtrykker kvinderne samtidig en oplevelse af undren og 

udfordringer i relation hertil jf. ovenstående. 

 

Jordemoderen kan anvende den patogenetiske model i sit forebyggende arbejde, idet modellen 

fokuserer på opsporing og behandling af sygdom. Den salutogenetiske model kan af 

jordemoderen anvendes til en sundhedsfremmende indsats gennem fokus på styrkelse af den 

gravides ressourcer. Sårbarhedsscreeningens formål og indhold vurderes at tage udgangspunkt 

i patogenetiske og salutogenetiske fokuspunkter, hvorfor jordemoderen kan anvende 

screeningen sundhedsfremmende og forebyggende. 

 

Screeningen kan anvendes sundhedsfremmende grundet spørgsmålenes fokus på psykologiske 

perspektiver og dynamiske interaktioner. Det nuværende informationsniveau omkring 

screeningen ses at hæmme jordemoderens sundhedsfremmende indsats. For at imødekomme 

dette kan fortrykt informationsmateriale anvendes, såfremt jordemoderen anvender materialet 

vejledende, så det styrker den enkelte gravides behov og ressourcer. Det er fundet, at en 

styrkende interaktion mellem jordemoderen og kvinden er essentiel for, at jordemoderen kan 

sundhedsfremme kvinden. En sundhedsfremmende tilgang skønnes at medgive en bedre 

oplevelse af screeningen og relationen til jordemoderen. Dog findes screeningens rammer at 
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påvirke jordemoderens sundhedsfremmende arbejde grundet screeningens forudbestemte 

indhold og tidsmæssige placering. 

 

Jordemoderens forebyggende indsats i relation til screeningen udspringer af screeningens fokus 

på opsporing af sygdom. Det er fundet, at jordemoderen kan forebygge sårbarhed gennem en 

reduktionistisk og mekanistisk tilgang til kvinden, hvor den gravide systematisk vurderes 

gennem screeningens opsatte kategorier. Denne forebyggende tilgang medfører en patogenetisk 

magtrelation. På baggrund af de ukomplicerede gravides oplevelser konkluderes det, at 

screeningen påvirker jordemoderen til primært at agere forebyggende under 

sårbarhedsscreeningen, hvilket ses indenfor informationsniveauet under screeningen, 

jordemoderens påtaget rolle som psykolog og test af forældreevne. Af projektets resultater ses 

dog et gennemgående behov for en sundhedsfremmende tilgang til de ukomplicerede gravide, 

hvilket sårbarhedsscreeningen besværliggør. Stempling af den gravide er fundet at 

besværliggøre en sundhedsfremmende og forebyggende indsats, hvorfor denne bør undgås. 

Ydermere bør jordemoderen lægge yderligere fokus på relationsdannelse, da det er fundet at 

have en positiv påvirkning på de ukomplicerede gravides oplevelse af jordemoderens 

sundhedsfremmende og forebyggende indsats.  

 

På baggrund af egen empiri og projektets inddraget teoretiske kilder vurderes der at være belyst 

aspekter af, hvordan ukomplicerede gravide oplever sårbarhedsscreening, og hvorvidt 

jordemoderen kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i relation hertil. 

 

8.0 Perspektivering 
Projektets fremkomne resultater belyser de ukomplicerede gravides oplevelser af 

sårbarhedsscreeningen. I denne sammenhæng er det fremkommet, at screeningen kan opleves 

som en uønsket pligt for jordemoderen. Ud fra dette findes det interessant at undersøge 

jordemoderens perspektiv på sårbarhedsscreeningen. Ydermere er der fremkommet viden om, 

at kvinden oplever at være ved psykolog til 1. jordemoderkonsultation. Det kunne være 

interessant at udforske dette dilemma nærmere med et andet fokus end det opsatte for projektet. 

Projektet har afgrænset sig fra inddragelse af partnerens oplevelse af sårbarhedsscreeningen. 

Dette perspektiv kunne bidrage til en nuancering af projektet problemfelt.   

Projektets konklusion bidrager med viden, som opfordrer til en optimering og revurdering af 

den anvendte sårbarhedsscreening. Det kunne være interessant at udforme en retningsgivende 
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videreudvikling af sårbarhedsscreeningen på baggrund af de ukomplicerede gravides oplevelser 

af sårbarhedsscreeningen. De retningsgivende ændringer kunne bl.a. bestå af udarbejdelse af 

fortrykt informationsmateriale og inkorporering af flere sundhedsfremmende aspekter i 

screeningsprocessen. Dette skønnes at ville medføre nogle organisatoriske ændringer, som vil 

få betydning for organiseringen af jordemoderkonsultationen. Hertil tiltænkes bl.a. tidsmæssige 

overvejelser ift. jordemoderens mulighed for fordybelse i den enkelte kvinde. Yderligere kunne 

der tiltænkes videreudvikling af kommunikative kompetencer til nærværende udforskning af 

kvindens perspektiv fx gennem teamtræning og kurser. En optimering vurderes at kunne 

bidrage til en god oplevelse af sårbarhedsscreeningen. Teamtræning eller kurser indenfor 

kommunikative færdigheder vurderes sandsynlige at kunne implementere i praksis, da disse 

allerede indgår som en integreret del af jordemoderens kompetenceudvikling. Dog findes 

tidsmæssige reguleringer af jordemoderkonsultationen udfordrende grundet overvejelser ift. 

økonomiske konsekvenser herved. 
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Interviewguide 
 

Forsknings- 
spørgsmål 

Interviewspørgsmål Hjælpespørgsmål 

Baggrund Vi vil gerne starte med at spørge ind til lidt 
information om dig.  
1. Parforhold eller enlig?  

• Samboende?  
2. Uddannelse eller beskæftigelse? 
3. Alder?   

Ved flergangsfødende: 
• Hvor gik du i 

konsultation 
sidste gang?  

Screeningen 
Hvordan oplever de 
ukomplicerede gravide 
anvendelse af 
sårbarhedsscreeningen som 
redskab i 
jordemoderkonsultationen?  

1. Vil du fortælle mig lidt om, hvad der skete, da 
du var inde ved din jordemoder?  
 
2. Hvad var der fokus på i samtalen?  
 
3. Synes du, at det gav mening for dig, at I 
snakkede om de emner?  
 
4. Var du forberedt på samtalen og dens 
spørgsmål?  
 
5. Er der noget ved samtalen, som du ville ønske 
havde været anderledes? 

1. Kan du prøve at 
uddybe den samtale, du 
nævner?  
 
2. Hvad synes du om 
spørgsmålene? 
 
4. Følte du, at der var 
mulighed for at sige fra, 
hvis der var noget, du 
ikke ville snakke om? 
 
5. Hvad ligger til grund 
for dit svar? 

Påvirkningen  
Hvilken indvirkning har 
anvendelsen af 
sårbarhedsscreeningen på 
kvindens sundhed, 
moderskabskonstellation og 
udbytte af dialogen?  

1. Du nævner, at I har snakket om nogle 
personlige spørgsmål - Gjorde du dig nogle 
tanker ift. at blive stillet de spørgsmål? 
 
2. Har din samtale ændret noget ved dine tanker 
omkring, hvordan du bliver som forælder?  
 
3. Hvad føler du, at du har fået ud af samtalen 
med din jordemoder? 

1. Er der forskel på, hvad 
du tænkte i situationen og 
nu? 
1. Forklar: Om du i 
situationen sad med nogle 
tanker ift. at skulle åbne 
op omkring nogle 
personlige emner.  
 
2. Kan du prøve at 
uddybe det? 

Relationen 
Hvorledes påvirker 
sårbarhedsscreeningen den 
ukomplicerede gravides 
relation til jordemoderen og 
udbytte af 
jordemoderkonsultationen?  

1. Hvordan synes du, dit forhold var til 
jordemoderen? 
 
2. Hvordan synes du, at jordemoderen 
håndterede samtalen?  
 
3. Fik du det ud af at gå til jordemoder, som du 
havde forventet?  

Forklar: Samspillet, 
kontakten 
Forklar: Hvordan gik hun 
til spørgsmålene? 
2. Hvordan tog hun imod 
dine svar? 
3. Hvilke tanker gjorde 
du dig inden om at gå til 
jordemoder, og hvad 
tænker du nu?  

Bilag 1: Interviewguide
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Kære Sandra og jordemødre 

 

Vi er ved at skrive bacheloropgave og vil i denne sammenhæng undersøge brugen af 

sårbarhedsscreeningen. Begrundelse for valg af emne udspringer af praksiserfaringer fra vores 

sidste kliniske periode, hvor vi har oplevet blandede tilbagemeldinger fra de gravide efter 

anvendelse af screeningen. Vi vil gerne stille os nysgerrige på, om anvendelsen af screeningen har 

en påvirkning på kvinderne og på relationen til jordemoderen. Der foreligger på nuværende 

tidspunkt viden omkring, hvordan sårbare gravide oplever screeningsprocessen. Dog foreligger der 

ingen viden om, hvorvidt screeningen påvirker ukomplicerede gravide. Vi finder det derfor relevant 

at være undersøgende på dette område.  

 

Vi ønsker at undersøge problemstillingen gennem semistrukturerede interviews, hvor fokus vil 

ligge på kvindens oplevelse af sårbarhedsscreeningen. Interviewene vil have en varighed på 30-60 

minutter og kan foregå, hvor kvinden fysisk og tidsmæssigt ønsker det. Grundet bachelorens 

tidsperspektiv ønsker vi allerede at udføre interviews i uge 41. Vi er interesseret i både førstegangs- 

og flergangsfødende. Vores eneste krav er, at vi ønsker informanter som vurderes tilhørende niveau 

1 og 2, og som lige har været ved 1. jordemoderkonsultation, hvor sårbarhedsscreeningen indgik. 

Som udgangspunkt ønsker vi, at interviewene skal foregå ansigt til ansigt. Udtrykker kvinden, at 

dette ikke er muligt, kan hun tilbydes, at vi ringer hende op for drøftelse af andre muligheder.  

 

Vi har brug for jeres hjælp til at rekruttere informanter. Vi håber meget, at I vil informere kvinderne 

om tilbuddet, når de kommer til første jordemoderkonsultation. Vi vil derefter stå for den 

efterfølgende kontakt med de interesserede kvinder. Der er vedhæftet en samtykkeerklæring, som 

kvinden kan underskrive. Samtykkeerklæringen forpligter ikke kvinden i at deltage, men giver blot 

tilladelse til, at vi må kontakte hende telefonisk for yderligere information om undersøgelsen.  

 

Vi takker på forhånd for jeres indsats og håber meget, at I vil hjælpe os.  

 

Med venlig hilsen 

 

Josefine Jensen og Sanne Wilhelmsen 

Jordemoderstuderende, 7. semester 

Bilag 2: Informationsmateriale til jordemødre i Aalborg Jordemodercenter
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Samtykkeerklæring 

  
 

Jeg giver hermed mit samtykke til, at jeg må kontaktes telefonisk af jordemoderstuderende Sanne 

Wilhelmsen og Josefine Jensen på telefonnummer: _______________________________________ 

  

Jeg træffes bedst i tidsrummet: _______________________________________________________ 

  

De studerende må kontakte mig i forbindelse med deres bachelorprojekt omkring den personlige 

dialog med jordemoderen ved første jordemoderkonsultation. 
  

Jeg er informeret om, at jeg frivilligt udleverer mit telefonnummer, og at jeg når som helst og uden 

begrundelse kan trække mit samtykke tilbage, uden at det påvirker den nuværende eller fremtidige 

behandling af mig. 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Dato:                                 Underskrift: 

	
	
Ved spørgsmål kontaktes de jordemoderende på følgende telefonnumre: 

Sanne Wilhelmsen: Tlf. 28 14 96 79 

Josefine Jensen: Tlf. 22 32 50 64 

	

Bilag 3: Blank samtykkeerklæring til telefonisk kontakt
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SMS korrespondance 
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Interview samtykkeerklæring 
 

Formålet med dette interview er at undersøge, hvordan den personlige dialog med jordemoderen 

ved første jordemoderkonsultation opleves. Interviewet vil indgå i bachelorprojekt af 

jordemoderstuderende Sanne Wilhelmsen og Josefine Jensen.  

 

Jeg er informeret om, at det er frivilligt at deltage, og at jeg når som helst og uden begrundelse kan 

trække mit samtykke tilbage, uden at det påvirker den nuværende eller fremtidige behandling af 

mig.  

 

Jeg er gjort bekendt med interviewet skal destrueres efter udarbejdning af projektet og at jeg ikke 

kan forvente en kopi af interviewet, jvf reglerne om ophavsret. Ligeledes gøres der opmærksomhed 

på, at de jordemoderstuderende er underlagt tavshedspligt og en hver given information 

anonymiseres i projektet.  

 

Ved spørgsmål kontaktes de jordemoderstuderende på følgende numre: 

Sanne Wilhelmsen: Tlf. 2814 9679 

Josefine Jensen: Tlf. 2232 5064 

 

 

 

Dato    Underskrift  

 

 

 

Dato    Underskrift jordemoderstuderende 
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DOkumenteret Systematisk InformationsSøgning 

 

 

 
Titel: ’’Du er hermed erklæret egnet!’’. Et bachelorprojekt om ukomplicerede gravides oplevelse af sårbarhedsscreening.  

 

 

Problemstilling: Hvordan oplever ukomplicerede gravide sårbarhedsscreening, og hvorvidt kan jordemoderen sundhedsfremme og forebygge i 

relation hertil?  

 
 
 
 
Stikord på dansk:  
Sårbarhed, kvinder, gravide, oplevelser, jordemoder, perspektiv, 
screening  

Stikord på engelsk: 
Vulnerability, women, pregnant women, experiences, midwife, 
perspective, screening 
 

 

 

 

 

1.	Beskriv	
dit	emne	

Bilag 1: Interviewguide

Bilag 1: Interviewguide
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Database eller 
informationskilde 

Begrundelse for valg af database eller informationskilde Dato / periode for 
søgning 

 
Cinahl 
 

Cinahl er en database som indeholder artikler indenfor sygepleje og beslægtede fag herunder 
jordemodervirksomhed. I databasen stilles der krav til artiklernes kvalitet. Cinahl indeholder 
primært kilder inden for kvalitativ forskning. Databasen indeholder artikler omkring 
patienterfaringer og oplevelser (Hørmann 2015), hvorfor den findes relevant til afsøgning af vores 
problemstilling. 
 

 
D. 26/9-18 til d. 
02/10-18. 

 
PsycINFO 
 

Databasen indeholder publikationer inden for psykologi og psykologiske aspekter. I databasen 
sikres kvalitet ved at de fleste publikationer er peer-reviewed. (Hørmann 2015). PsycINFO findes 
relevant til besvarelse af vores problemstilling grundet dens fokus på psykologiske aspekter.    

 
D. 02/10-18 til d. 
02/10-18 

 
SocINDEX 
 

SocINDEX indeholder artikler omhandlende sociologiske perspektiver. Der indgår bl.a. artikler 
indenfor områderne socialpsykologi, socialt arbejde, velfærd, kultursociologi mm. (UCN	Biblioteket	
u.d.). Databasen findes relevant grundet projektets fokus på screening og sårbarhed.  

 
D. 02/10-18 til d. 
02/10-18 
 

 
”Kom Godt I Gang” 
 

Projektet ”Kom Godt I Gang” er fremfundet gennem telefonisk rådgivning ved vicechefjordemoder. 
Herfra er der foretaget kædesøgning, hvor ved specialet ”Tidlig indsats til sikring af kvindens og 
barnets sundhed og trivsel” er fremdraget. Vi benytte denne metode, da man får mulighed for at 
relevante referencer og følge de vinkler, der er frembragt (Rienecker & Stray Jørgensen, 2012) 

 
D. 29/9-18 

PubMed PubMed indeholder hovedsageligt artikler indenfor medicin, men andre sundhedsområder, såsom 
jordemodervirksomhed, indgår ligeledes i databasen. PubMed er en stor database, som 
indeholder mange artikler. Den opdateres dagligt og der stilles krav til at artiklerne er peer-
reviewed. Ligeledes stilles der etiske og moralske krav til forfatterne. Vi inddrager denne database 
pga. dens store søgeflade og projektets fokus på en sundhedsfaglig intervention (Hørmann 2015) 

 
D. 04/10-18 til 
04/10-18 

2.	Beskriv	din	
søgestrategi	
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 Tema 1 – overskrift: 
Sårbarhed 

Tema 2 – overskrift: 
Screening 

Tema 3 – overskrift: 
Gravide 

Tema 4 – overskrift: 
Kvinders perspektiv 

Tema 5 – overskrift: 
Jordemoder 

Database 1 
– navn: 
 
Cinahl 

Kontrollerede 
emneord: 

• MH 
”Vulnerability”  

 
Fritekst:  

• ”Vulnerable” 
• ”Exposed”  

 

Kontrollerede emneord: 
• MH ”Health 

Screening+” 
• MH“Mandatory 

testing”  
 
Fritekst:  

• ”Screening” 
• “Examination” 

 
 

Kontrollerede 
emneord: 

• MH ”Expectant 
mothers” 

• MH 
”Pregnancy+” 

• MH ”Prenatal 
care” 

 
Fritekst:  

• ”Pregnan*” 
 

Kontrollerede emneord: 
 

• MH ”Narratives” 
• MH ”Emotions+” 

 
Fritekst:  

• ”Perspective*” 
• ”Experience*” 
• ”Thought*” 
• ”Feeling*” 
• ”Women’s 

perception*” 
• Women’s 

experience*” 
 

Kontrollerede emneord: 
• MH ”Midwifery+” 
• MH ”Midwives+” 

 
Fritekst: 

• ”Midwi*” 

Database 2 
– navn:  
 
PsycINFO 
 

Kontrollerede 
emneord: 

• DE 
”Susceptibility 
Disorders” 

• DE 
”Exposure+” 

 
 
Fritekst:  

• ”Vulnerab*” 

Kontrollerede emneord: 
• DE ”Screening+” 

 
Fritekst:  

• ”Screening” 
• ”Examination” 

 

Kontrollerede 
emneord: 

• DE 
”Pregnancy+” 

• DE ”Prenatal 
care+” 

• DE ”Prenatal 
exposure” 

• DE ”Expectant 
mothers” 

 

Kontrollerede emneord: 
• DE ”Narratives” 
• DE ”Emotions+” 
• DE ”Experience 

(Events)+”  
 
Fritekst:  

• ”Perspective*” 
• ”Thought*” 
• ”Feeling*” 
• ”Women’s 

Kontrollerede emneord: 
• DE ”Midwifery” 

 
Fritekst:  

• ”Midwi*” 

3.	Beskriv	din	
søgestrategi	
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Fritekst:  

• ”Pregnan*” 
 

perception*” 
• Women’s 

experience*” 

Database 3 
– navn: 
 
SocINDEX 

Kontrollerede 
emneord: 
 
Fritekst:  

• ”Vulnerability” 
• ”Exposure” 
• ”Exposed”  
• ”Vulnerab*” 

Kontrollerede emneord: 
 
Fritekst:  

• ”Screening” 
• ”Examination” 

Kontrollerede 
emneord: 
 

• DE ”Pregnant 
women+” 

• DE 
”Pregnancy+” 

• ”Prenatal care” 
 
Fritekst:  

• ”Pregnan*” 
 

Kontrollerede emneord: 
• ”Emotions 

(Psychology)+” 
 
Fritekst:  

• ”Perspective*” 
• ”Experience*” 
• ”Thought*” 
• ”Feeling*” 
• ”Women’s 

perception*” 
• Women’s 

experience*” 
 

Kontrollerede emneord: 
• ”DE Midwifery” 

 
Fritekst:  

• ”Midwi*” 

Database 4 
– navn:  
 
PubMed 

Kontrollerede 
emneord: 
 
Fritekst:  

• ”Vulnerab*” 
• ”Exposure” 
• ”Exposed” 

Kontrollerede emneord: 
• ”Mass Screening” 

[MeSH] 
• ”Mandatory 

testing” [MeSH] 
 
Fritekst: 

• ”Screening” 
• ”Examination” 

Kontrollerede 
emneord: 

• ”Pregnancy” 
[MeSH] 

• ”Pregnant 
women” 
[MeSH] 

• ”Prenatal care” 
[MeSH] 

Kontrollerede emneord: 
• ”Personal 

Narratives 
[Publication 
Type]” [MeSH] 

• “Personal 
Narratives as 
Topic” [MeSH] 

• “Emotions” 

Kontrollerede emneord: 
• ”Midwifery”[MeSH] 
• ”Midwives” [MeSH] 
• ”Nurse Midwives” 

[MeSH] 
 
Fritekst: 

• ”Midwi*” 
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Fritekst: 
• ”Pregnan*” 

[MeSH] 
 
Fritekst: 

• ”Perspective*” 
• ”Experience*” 
• ”Thought*” 
• ”Feeling*” 
• ”Women’s 

perception*” 
• Women’s 

experience*” 
 

 

 

 
 

Publikationsår Sprog Aldersgruppe Publikationstype 
 

Database 1 – navn: 
Cinahl 
 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

Database 2 – navn: 
PsycINFOR 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

Database 3 – navn: 
SocINDEX 
 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

Database 4 – navn: 
Pubmed 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

	

4.	Beskriv	dine	
selektionskriterier	
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Tilgængelighed 
 
 
 

Abstract   

Database 1 – navn:  
Cinahl 
 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

  

Database 2 – navn: 
PsycINFO 
 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

  

Database 3 – navn: 
SocINDEX 
 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

INGEN 
SELEKTIONSKRITERIER 

  

Database 4 – navn: 
Pubmed 
 

 
SELEKTIONSKRITERIER 

 
SELEKTIONSKRITERIER 

  

	

	 Tema 1 – overskrift: 
Sårbarhed 

Tema 2 – overskrift: 
Screening 

Tema 3 – overskrift: 
Gravide 

Tema 4 – overskrift: 
Kvindens perspektiv 
 

Tema 5 – overskrift: 
Jordemoder  

Database 1 – 
navn: Cinahl 
 

 
60.588 

 
276.572 

 
206.665 

 
550.668 

 
51.076 

Database 2 – 
navn: PsycINFO 
 

 
80.509 

 
237.729 

 
62.661 

 
637.335 

 
10.983 

4.	Beskriv	dine	
selektionskriterier	

(fortsat)	

5.	Søgeresultat	
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Database 3 – 
navn: SocINDEX 
 

 
50.974 

 
65733 

 
23.041 

 
408.650 

 
2.295 

Database 4 – 
navn: Pubmed 
 

 
1.168.793 

 
5.713.271 

 
957.484 

 
1.620.587 

 
67.126 

	

	

 F.eks. Tema 1 
AND Tema 2 AND 
Tema 3  
 

F.eks. Tema 1 
AND Tema 2 AND 
Tema 4 
 

F.eks. Tema 1 AND 
Tema 2 AND Tema 
5 

F.eks. Tema 2 
AND Tema 3 AND 
Tema 4  

F.eks. Tema 2 
AND Tema 3 AND 
Tema 4 AND 
Tema 5 

F.eks. Tema 1 
AND Tema 2 AND 
Tema 3  AND 
Tema 4 AND 
Tema 5 
 

Database 1 – 
navn:  
Cinahl 
 

 
491 

 
850 

 
21 

 
2093 

 
245 

 
5  

Database 2 – 
navn: 
PsycINFO 
 

 
591 

 
837 

 
22  

 
645 

 
52 

 
2 
 

Database 3 – 
navn: 
SocINDEX 
 

 
135 

 
723 

 
7 

 
309 

 
15 

 
0 

Database 4 – 
navn: Pubmed 
 

 
21.757 

 
21.387 

 
346 

 
19.742 

 
831 

 
52 

5.	Søgeresultat	
(fortsat)	
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Meningsbærende kategorier 
 
 

Kvinde 1:  
 
Samtaleemner 
 
Nye refleksioner 
 
Parforhold 
 
Gav det mening? 
 
Jordemoderens rolle 
 
Information  
 
Forberedelse 
 
Psykolog 
 
Fortolkning af screening 
 
Test  
 
Forældrerolle 
 
Tanker omkring screeningen 
 
Forventninger til konsultationen 
 
’’At svare rigtigt’’ 
 
Samfundsidealer 
 
Kontinuitet 
 
Udbytte af samtalen 
 
Relationen til jordemoderen 
 
Håndtering af samtalen 
 
Screeningsspørgsmål 
 
Rammer/atmosfære 
 
 

 
 
Kvinde 2: 
 
Samtaleemner 
 
Psykologsamtale  
 
Screeningsspørgsmål 
 
Forberedelse til samtalen 
 
Jordemoderens rolle 
 
Håndtering af samtalen 
 
Forventninger til konsultationen 
 
Information 
 
Mening om spørgsmålene 
 
Nye refleksioner 
 
Rammer/atmosfære 
 
Barrierer 
 
Tidspunkt for screeningen 
 
Relationen til jordemoderen 
 
Forældrerolle / forældreevne 
 
Screening generelt 
 
Forbedringer 
 
Screeningens videre betydning 
 
Udbytte af screeningen 
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